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 كلمة افتتاحية
 

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 أ هل عىلو  محمد س يدان املرسلني، أأرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل امحلد        

 ..والتابعني وحصبه

 جمةل“ من اخلامس و الثالثون العدد أأيديمك بني تضع أأن الاعامل و القانون جمةل ادارة يرس

 أأن ونأأمل ، القانون فروع يف خمتلفة موضوعات يف البحوث من عددا   متضمنا   ،” والأعامل القانون

جيابيا   عامال   البحوث هذه تكون  تواصل يف وأ راهئم، مبالحظاهتم، فيتقدموا الباحثني، مع القراء لتفاعل ا 

 .الهادف العلمي البحث مسرية واس مترار ،  الشهرية اجملةل هذه ارتقاء عنه ينتج

ن وبذكل.   فضاء بناء وحن أأوىل لبنة يعد الأعامل و القانون جمةل من اخلامس والثالثون صدور فا 

 الظواهر خمتلف ومعاجلة العلمي منتوهجم تقدمي وخارجه املغرب يف للأاكدمييني اجملال يتيح حبيث معريف

 الباحثني بني والتجارب اخلربات لتبادل منربا س متثل كام ، نونيةاالق العلوم حقل يف املس تحدثة  والقضااي

 .العلمية التخصصات خمتلف من وحىت احلضارية، املشارب خمتلف من

 س ميثل اذليو  والباحثني، الأساتذة السادة ودمع تضامن  الأعامل و القانون جمةل تلقى أأن وأأمتىن

ىل والريق والازدهار ابالس مترار للمجةل يسمح اذلي الوقود  املصنفة، امليةالع العلمية اجملالت مصاف ا 

 .وأ راهئم أأفاكرمه تقدمي يف العلمية وأأمانهتم حتليالهتم وصدق أأحباهثم جبودة وذكل

 

الم  وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسَّ

دارة                          جمةل القانون و الأعامل ا 

 كلمة افتتاحية



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 ري العقا التحفيظ وظهير العينية الحقوق  مدونة بين التحفيظ طور  في العقار على املنصب الرسمي الرهن إشكاالت

لرشوة في مجال الصفقات العمومية جرائم الصفقات العمومية: جريمة ا

 نموذجا

 

                      رسيوي مسعودة 

 طالبة دكتوراه سنة ثانية في السياسة الجنائية                                

 الشريعة والقانون كلية العلوم اإلنسانية  تخصص                                                                   

 –جامعة غـــــــــــرداية  –واالجتماعية                                                                           

 تحت اشراف البروفيسور : يوزيد كيحــــــــــــول 

 

 ــــــص:ملخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود اإلدارية وأكثرها تداوال في الحياة العملية، وغالبا 

ما تلجأ إليها األشخاص العمومية من أجل إنجاز األشغال والعمليات املعقدة ،وتعرف على أنها عقود تبرم 

ز األشغال أو توريدات أو انجاز من طرف اإلدارة مع احد األشخاص الخاصة أو العامة من أجل إنجا

 خدمات أو دراسات.

مما جعل الكثير من الباحثين يوجهون دراستهم إلى هذا املجال خاصة مع انتشار الفضائح املالية، 

التي تؤثر على االقتصاد الوطني عن طريق إبرام صفقات مشبوهة خارج التنظيم والتشريع املعمول به. 

العمومية للدولة جراء املبالغ املعتبرة التي تصرف في مجال الصفقات  مما اثر بشكل كبير على الخزينة

خاصة جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بطابع السرية  ونظرا التسام هذه الجرائم .العمومية

والخصوصية كونها تمس بنزاهة وشفافية ابرامها، لزم دراسة الصفقة العمومية من جميع جوانبها زيادة 
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ة أحكام التجريم املتعلقة بتلك الجرائم ملعرفة أركانها ما ألزم املشرع اتخاذ التدابير الالزمة على معرف

  .للمتابعة والقمع 

 الكلمات املفتاحية: جريمة الرشوة، الصفقات العمومية، جرائم الفساد، املوظف العمومي، العقوبات.

Les marchés publics sont des contrats écrits, considérés comme des principaux types 

de contrats administratifs, de plus en plus formalisée dans les opérations administratives et 

commerciales. Les parties prenantes ont souvent recours à cette modalité afin de ficeler les 

travaux et les opérations complexes, elles sont définies comme les contrats conclus par 

l'administration avec des personnes privées ou publiques pour identifier la nature des travaux, 

des fournitures, des services où des études.  

Ce qui fait beaucoup de chercheurs axent leurs études dans ce domaine, en particulier 

avec la propagation des scandales financiers, affectant l'économie nationale par la conclusion 

des transactions suspectes en dehors de la réglementation et de la législation en place. Ce qui 

a eu un impact significatif sur le trésor public de l'Etat en raison des montants considérés dans 

le domaine des transactions publiques. En raison de caractériser ces crimes particulier le crime 

de corruption dans le domaine des transactions publiques caractère confidentiel et la vie 

privée comme portant atteinte à l'intégrité et la transparence de sa conclusion, nous allons 

étudier l'affaire du public dans tous ses aspects à améliorer la connaissance des dispositions 

de criminalisation relatives à ces crimes pour voir les éléments qui ont commis le législateur 

de prendre le suivi nécessaire et des mesures de suppression. 
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Mots-clés : Corruption, Transaction publiques, Corruption, Agent public, Sanctions. 

 

 مقـــــــــــــــــدمة:

تعتبر جريمة الرشوة من أكثر الجرائم شيوعا في مجال الصفقات العمومية ألنها من املفاسد  

 التي تهدف إلثراء البعض بغير حق عن طريق املتاجرة بالوظيفة العامة أو إهدار الثقة في اإلدارة العامة.

جل تحقيق مصلحة خاصة له على حساب وعليه فهي بمثابة انحراف للموظف عن أداء وظيفته من ا

املصلحة العامة للدولة كونها تمس بحسن سير األداة الحكومية وبالتالي فقدان املواطنين للثقة في عدالة 

 ونزاهة دولتهم.

يفترض ان يكون فيها الجاني موظفا عاما او ممن في حكمه واملخولين قانونا إلبرام العقود أو 

يئات العمومية التابعة لها وذلك لقيامه باستغالل وظيفته في منصبه الصفقات باسم الدولة أو اله

بممارسة نشاط غير مشروع ال يتسم بالشفافية والنزاهة في أداء العمل  للحصول على مقابل لذلك، 

واليوم جريمة الرشوة في الصفقات العمومية شائعة على نطاق واسع وعلني كون تلك العقود واملناقصات 

سبها حكرا للشركات الكبرى واملسؤولين رفيعي املستوى بحيث تدفع الرشاوى لصياغة واالمتيازات ك

 .  1مواصفات املناقصة بشكل يجعل صاحب املصلحة الوحيد املؤهل لكسب العطاء 

 ومحاولة حصر خطرها والتقليل من آثارها.

ترط صفة من قانون العقوبات الجزائري قبل إلغائها كانت ال تش 11مكرر 121إن نص املادة 

معينة في الجاني بمعنى انه يجوز أن يكون الجاني من غير ذوي الصفة، وقد تلجأ اإلدارة أو الهيئة 

العمومية إلى من يمارس إي مهنة حرة محاميا كان أو خبيرا أو صاحب مكتب للدراسات وتكلفه بتحضير 
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ه خرقا للتشريع املعمول به عقد أو صفقة أو ملحق أو إبرام عقد أو مراجعته و الذي يعد اآلن العمل ب

 11-10، وكون القناعة الراسخة  للجزائر على أن الفساد ينخر االقتصاد الوطني، أصدرت القانون رقم 2

الذي نص على جريمة الرشوة في   2110فيفري  21املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املؤرخ في 

ض العموالت من الصفقات العمومية في املادة مجال الصفقات العمومية أو كما يطلق عليها جريمة قب

 التي كانت تنص على ذات التجريم. 11مكرر  121، بعد إلغاء املادة 3منه 22

 وهذا ما يدفعنا إلى طرح اإلشكالية التالية:

فيما تتمثل جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية و ما هي العقوبات املقررة التي رصدها  -

 قمعها والتقليل منها؟  املشرع الجزائري ألجل

ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة سوف نتطرق لنقاط أساسية من خالل مداخلتنا في هذا 

 الصدد كالتالي:

،إذ تعد من أهمها و  4إن الصفقات العمومية تشكل الفئة األكثر استعماال في مجال العقود اإلدارية     

من قانون  22،ويستفاد من نص املادة   5هذا االطار ذلك نظرا لحجم املبالغ الكبيرة التي تستعمل في

الوقاية من الفساد ومكافحته تحت تسمية الرشوة في مجال الصفقات العمومية كما يلي:" يعاقب 

دج، كل 2.111.111دج الى1.111.111( سنة وبغرامة من 21(سنوات الى عشرين)11بالحبس من عشر)

و لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أ

مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الطابع اإلداري أو املؤسسات العمومية 

، أن هذه الجريمة تقتض ي توافر 0ذات الطابع الصناعي والتجاري أو املؤسسات العمومية االقتصادية "

 األركان اآلتي ذكرها:

 بحث االول : أركان جريمة الرشوة في مجال  الصفقات العموميةامل
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أعاله ان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية التقوم إال بتوافر  22يستفاد من نص املادة      

 األركان التالية : 

 املطلب االول : صفة الجاني في جريمة الرشوة او قبض العموالت في الصفقات العمومية: 

وهي صفة خاصة يجب توافرها في مرتكب جريمة الرشوة في الصفقات العمومية وتتمثل في املوظف       

ب من قانون الوقاية من الفساد  /12وكما هو معرف في املادة  أعاله، 22العمومي بحسب نص املادة 

 .1الجريمةق.ع امللغاة التي لم تشترط هذه الصفة لقيام هذه  11مكرر 121، على خالف املادة 2ومكافحته

 املطلب الثاني: الركـــــن املـــــــادي لجريمة قبض العموالت في الصفقات العمومية:

فان املشرع كان صريحا في توضيح عناصر هدا  22من خالل العنوان املذكور وحسب نص املادة       

ة أو مباشر الركن الذي يتحقق بقبض أو محاولة قبض ي املوظف العام عمولة لنفسه أو لغيره، بصفة 

غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الطابع 

 9اإلداري أو املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو املؤسسات العمومية االقتصادية

 بوظيفته واستغاللها ويفترض ،واستنادا لهذه املادة فان الرشوة تأخذ عدة أوجه تعبر عن اتجار الجاني

 هذا الركن نشاطا ماديا يصدر عن هذا األخير في صورة من الصور املذكور في املادة السابق ذكرها.

كما تجدر اإلشارة أن الركن املادي لهذه الجريمة يشترك مع جريمة رشوة املوظفين العموميين في       

ويختلف في بعض األحكام ،ويتحقق  25ثانية من املادة صورة الرشوة السلبية املنصوص عنها في الفقرة ال

إذا صدرت باإلرادة املنفردة للجاني، ولذلك انقسم الركن  هذا الركن إذا  استوفى شروط املادة األخيرة،

 املادي لهذه الجريمة إلى عنصرين أساسيين هما النشاط اإلجرامي واملناسبة.

ــــــي:النشاط اإلجرامـــــــــــــ -الفرع األول  ـــــــــ  ـ
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أعاله فان السلوك اإلجرامي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية فيتمثل  22وفقا للمادة        

في قبض أو محاولة قبض عموالت وهي أجرة أو منفعة مهما كان نوعها من طرف املوظف العمومي سواء 

اسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو ، وذلك بمن11لنفسه أو لغيره وبصفة مباشرة أو غير مباشرة

 .11تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام 

غير انه يالحظ عن املشرع الجزائري انه حصر النشاط اإلجرامي في فعل القبض وهو تسليم املوظف       

ة تحضير أو إجراء مفاوضات .....أو احد الهيئات الواردة املرتش ي األجرة أو الحصول على املنفعة بمناسب

اعاله، أو محاولة القبض ألجرة أو منفعة وهي ثاني صور النشاط اإلجرامي وتعني املحاولة 22في املادة 

عرض من الراش ي أو صاحب املصلحة بدفع أجرة أو منح منفعة للموظف العمومي املرتش ي، وقبوله 

قد يتم كشف هذا االتفاق قبل  نهما ليس بالضرورة يحقق الغرض املرجو،عرض األول ولكن االتفاق بي

تسلم املرتش ي لألجرة أو حصوله على منفعة من الراش ي فتكون هنا محاولة القبض قائمة متى اكتملت 

األركان ،غير أن هذه الصورة ال تكتمل رغم انعقاد االتفاق بين الطرفين في إحدى صورتيه القبض أو 

( والتي تعني مصطلح التلقي وذلك الن recevoir، غير أن النص الفرنس ي ينص على )12محاولة القبض

وليس كما وردت ترجمته ، وذلك الن مصطلح القبض ال يؤدي إلى   (percevoirمرادفها هو مصطلح )

،  لذلك تتحقق جريمة الرشوة في الصفقات العمومية بارتكاب املوظف العمومي إحدى 13املعنى بدقة 

الثالث التي تتمثل في طلب أو قبول أو اخذ وعد أو عطية لهدية أو فائدة مقابل أداء عمل من  الصور 

 ، وهي العناصر املكونة للنشاط اإلجرامي كالتالي:14أعمال وظيفته

 الطلب: -أوال

هو تعبير عن اإلرادة املنفردة للموظف في رغبته في الحصول على مقابل نظير قيامه بأداء         

الوظيفي أو االمتناع عن القيام به، ويكفي الطلب لقيام الجريمة متى توافرت باقي أركانها، العمل 
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حتى ولو لم يصدر قبول من صاحب الحاجة أو املصلحة، بل حتى ولو رفض هذا األخير وسارع بإبالغ 

ب بالسلطات العمومية، ويشكل مجرد الطلب باإلرادة الواعية املنفردة للموظف جريمة تامة، والس

في ذلك يرجع إلى أن هذا الطلب في حد ذاته يكشف عن معنى االتجار بالوظيفة والخدمة 

، وينطبق ذلك على جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية ليس للموظف أن 15واستغاللها

يطلب املقابل أو الوعد بها لنفسه أو حتى لغيره ، مدام الطلب صدر منه شخصيا و وصل إلى علم 

، الذي يسهل للراش ي إمكانية الحصول على الصفقة 10صلحة مباشرة أو عن طريق وسيطصاحب امل

 .12أو املناقصة 

ــــــــول  -ثانيا ــــــــ ـــــــــ  القبــــــــــــــــــــــ

يكون من املوظف حيال الوعد بعطية، بمقتضاه يعبر املوظف عن إرادته فـي املوافقة على تلقي      

عمل الوظيفي في املستقبل، ويشترط فـي القبـول أن يكون جديا، وهذا يتطلب أن يكون مقابل أدائه ال

 .11الوعد بالعطية جديا بدوره ولو فـي ظـاهره فقـط، ويستدل على ذلك بالقرائن من شواهد الحال

مجرد قبول وقبض العمولة املعروضة على املوظف فعال تقوم به جريمة الرشوة فـي مجال الصفقات    

 19عمومية ، ومجرد القبول الجدي من املوظف العمومي تتم الجريمة.ال

 األخــــــــذ: -ثالثا

هو أخذ األجرة أو الفائدة، وهو ما يقدم نظير قضاء املصلحة ويعتبر من أجزاء الركن املادي لهذه        

 21أو غير ذلك .يكون محاباة  الجريمة، وهذا املقابل يتنوع ويختلف، فقد يكون ماال أو منفعة، وقد

غير أن املنفعة أو الفائدة في مجال الصفقات العمومية لـم يحـددها املشـرع الجزائري ، فهي عموما       

ال تختلف عن األجرة أو الفائدة التي يقبضها املرتش ي لقاء أدائه عمال أو االمتناع عن أدائه، فالفائدة إذا 

طلب املرتشـي أو قبوله أو أخذه، وللفائدة معنى واسع هي املحل من النشاط اإلجرامي الذي يرد عليه 

،سواء أكانت مادية أو معنوية وعليه فالفائدة هي كل ما يدفع من رشوة او  21يشمل كل ما يشبع حاجة
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عمولة لغرض تسهيل عقد الصفقات لرجال األعمال والشركات األجنبية من طرف أي موظف أو مسؤول 

وفي غالب األحيان تكون في القطاع الحكومي لكثر انتشار الرشاوى العامة ، 22في القطاعين العام أو الخاص

في املزايدات واملناقصات الش يء الذي يؤدي إلى انهيار اقتصاد الدول والضرر باملصلحة العامة للمواطن 

 23والشعب وعموما.

 ماديا نقدا أو عينياوبما أن جريمة الرشوة تعد من اخطر صور جرائم الفساد فقد يكون املقابل فيها      

كالسيارات أو مجوهرات ثمينة أو عقارات، أو عبارة عن صكوك بنكية أو حسابات فيها للمرتش ي بمجرد 

حصول صاحب املصلحة الراش ي أو غيره على مناقصات أو مزايدات أو توريدات أو مقاوالت تجارية دولية 

  24وك الخارجية.مقابل عموالت أو عائدات إجرامية تودع في حساباتهم في البن

إن النشاط اإلجرامي في جريمة الرشوة، للحصول على وعود أو هبات أو أية امتيازات مهما كان نوعها       

سوءا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن بين صورها في مجال الصفقات العمومية قيام املؤسسات 

تي ي بـدفع رشـوة ملـوظفي الجهـة اإلدارية الاملرشحة لتنفيذ املشروعات كاملطارات والطرق والجسور واملبان

تشرف على تنفيذ هذه املشروعات بمبررات تسهيل حصول املؤسسـات الخاصة على املشروع املطروح 

ومحاولة التأثير على املواصفات والرغبة في الفـوز باملشروع و محاولة تضخيم األسعار، أو التنصل مـن 

  .التنفيذ كل ذلك دون وجه حق بعـض مواصـفات الجـودة للمشروع قيد

ضف إلى ذلك أن العقود األجنبية تعتبر العامل الرئيس ي لزيادة الرشوة فـي الصـفقات العمومية،      

حيث تتجه الشركات  حيث أن قيمة املفقود من املال العام من جـراء الرشـوة بالـذات تعـدى املليارات،

ل الحصـول على مشاريع منها تقديم الرشاوى إلى املسئولين و األجنبية و خاصة في الدول النامية في سـبي

كبار املوظفين الحكوميين، وينعكس كل ذلك في التأخير في الوقت املحدد لتسليم هذه املشاريع، وسوء 

  25عليه ضياع املوارد االقتصادية للدولة، وانخفاض الكفاءة اإلنتاجية للمشروع. الجودة مما يترتـب
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لقول أن الصفقات العمومية تعتبر فرصة ثمينة يغتنمها املوظف الغير نزيه لجلب الثراء لذلك يمكن ا    

الفاحش عندما يطلب ثمنا باهظا من املورد أو املقاول، ويسـتجيب هذا األخير ويدفع بسخاء للموظف 

ر مظاهعمولة مقابل حصوله علـى فرصـة التعاقـد مـع اإلدارة، وتتحول بذلك هذه الفرصة إلى مظهر من 

الفساد الكبيـر حين يقبـل املوظف الرشوة، وباملقابل فإن الطرف املتعاقد مع اإلدارة يتقاعس عن أداء 

الخدمة أو توريد املوارد أو التجهيزات ، طبقا ملا حصل االتفاق عليه  في دفتر الشـروط املعـد سلفا، وعدم 

  20مطابقتها للمواصفات املطلوبة بدقة. 

 نــــــــــــــاسبة:امل -الفرع الثاني

ال يكفي لتحقق جريمة الرشوة في الصفقات العمومية اتخاذ املوظف العام ألحد الصورتين القبض        

ومحاولة القبض وإنما يجب توفر غرض أو مناسبة الرشوة وهو األمر الذي من اجله تم منح املرتش ي 

بيعيا أو معنويا، وتكون بمناسبة تحضير أو مقابال أو منفعة  أو أجرا من قبل الراش ي سواء كان شخصا ط

الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها،  إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحـق باسـم 

  22فمناسبة القبض محدد في مرحلة معينة.

ملتاجرة بها اعاله،هذه األعمال التي يمكن للمرتش ي ا22ولقد حصر املشرع الجزائري وفقا للمادة       

بغرض الرشوة والتي لها صلة بمهامه وواجباته الوظيفية املتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها 

 في ثالث عمليات هي كاآلتي:

 تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة. -

 تحضير أو إجراء مفاوضات إبرام أو تنفيذ عقد. -

  21و تنفيذ ملحق.تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أ -

غير أن حصول املوظفين على الرشوة عن طرق العطاءات والتي تكون اقل ثمنا من قيمة الش ئ        

املطروح للعطاء أو إلرساء مزادات أو مناقصات على متعهدين تكون مخالفة لشروط ومواصفات املطلوبة 
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ة والنوعية يكبد الجهات اإلدارية ،أو قبول توريدات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات من حيث الجود

واملرافق العامة خسائر كبيرة تتحملها اإلدارة وحدها وهدا ما يسمى بالفساد في مجال الصفقات 

  29العمومية

 املطلب الثالث: الركن املعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي في جريمة قبض العموالت في الصفقات العمومية:

نت جريمة الرشوة في الصفقات العمومية جريمة عمدية مثلها مثل باقي جرائم الرشوة األخرى ملا كا       

  31فإن املشرع يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني بعنصريه العلم واإلرادة.

ــــم ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  الفرع األول :العلـــــــــــ

ملرتش ي بان أركان الواقعة اإلجرامية متوفرة وان القانون يعاقب عليها يتعين أن يعلم املوظف ا        

ولذلك فان القصد الجنائي ينتفي إذا تخلف عنصر العلم، كما يجب عليه أن يعلم بعنصرين أساسيين 

 هما بان ما يقوم به يعد متاجرة بالوظيفة وكما ينصرف علمه إلى املقابل الذي يقدم إليه.

بأنه يبيع ويشتري في وظيفته كأي سلعة ألنه إذا انتفى علمه انتفت جريمة الرشـوة يجب أن يعلم        

، و ينبغـي أن ينصب علم املوظف املرتش ي على صفته الخاصة وكونه موظفا عاما أو ممن هم فـي 31عنـه 

 32.حكم املوظف العام

ا يفي الذي قدمه، وطبعيشترط كذلك علم املرتش ي باملقابل الذي يحصل عليه نتيجة العمل الوظ     

، كون الجاني يمثل إحدى الهيئات التي سبق ذكرها واملكلفة 33بتوافر العلم بذلك تتحقق جريمة الرشوة

بالتحضير إلبرام الصفقات العمومية أو إجراء التفاوض لذلك وهذا هو القصد الجنائي العام، لكن إذا 

 لجريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية. انتفى علم الجاني باركان الجريمة جميعا فإنه ال وجود

 الفرع الثـــــــــــــاني:  اإلرادة
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إن عنصر العلم ال يكفي وحده لقيام جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بل يجب أن         

 34تتجه إرادته إلى تحقيق السلوك اإلجرامي الذي يشكل ماديات الجريمة .

الجنائي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بمجرد علم الجاني بأن  لذلك يقوم القصد       

فعله يشكل جريمة، وكذا اتجاه إرادته إلـى اإلخـالل بمبـادئ سـير الصفقات العمومية و قبضه األجرة أو 

، ذ أو الطلبالفائدة مع علمه بأنهـا غيـر مبـررة وغيـر مشروعة، ويكون انصراف إرادته إلى القبـول أو األخـ

وبمفهوم املخالفة ينتفي القصد اإلجرامي في جميع الحاالت التي ال يثبت فيهـا انصراف اإلرادة إلى ارتكاب 

   35الفعل

ومن خالل ما سبق ذكره فانه ال يكفي لقيام جريمة الرشوة توافر القصد العام فقط بل ضرورة       

ر املوظف العام بأعمال الوظيفة ومخالفة األحكام توافر القصد الجنائي الخاص املتمثل في نية اتجا

 وتفويضات املرفق العام. 30املتعلقة بالصفقات العمومية

أما فيما يخص إثبات هذه الجريمة يجب إبراز سوء نية الجاني في الحكم باإلدانة مع تسبيب كافي       

الطلب والقبول واألخذ أو الوعد أثناء مناقشة كل عنصر من عناصرها وكذا إبراز مكونات الركن املادي ك

،وكذا عناصر الركن املعنوي، أو ما تعلق بصفة املتهم من حيث ثبوت انه موظف عمومي أو املكلف 

بالخدمة العامة ،باإلضافة إلى وجوب أن يشمل منطوق الحكم على وصف ونوع الجريمة محل اإلدانة 

الحكم يجب أن يتضمن التمييز بين عناصر  وعلى النصوص القانونية الواجبة التطبيق مع املالحظة أن

 32جريمة الراش ي وعناصر جريمة املرتش ي وعناصر جريمة الوسيط او الشريك ان وجد.

وعموما القاض ي يستخلص القصد الجنائي من ظروف كل قضية ومالبسـاتها، كمـا يمكن إثبات         

الكتابة الشهود و القرائن،  بما فـي ذلـك  القصد بالرشوة وفقا للقواعد العامة أي بكافة وسائل اإلثبات

بالرغم أن املشرع لم يحدد نهجا قانونيا لقناعة القاض ي إال أن تحديدها لفكرة القصد الجنائي قانونيا 
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تخضع لرقابة املحكمة العليا للتأكد من عدم وجود تعارض بين الوقائع التي أثبتها القاض ي والنتائج التي 

  31توصل إليها.

يجب على القاض ي الذي يتصدى للفصل في جريمة الرشوة لكي يضمن أن يكون حكمه حكما  كما     

عادال و مسببا تسبيبا كافيا، أن يراعـى ذكـر ومناقشـة كافـة العناصر املكونة لهذه الجريمة، ووجوب بيان 

 39الش يء موضوع الرشوة و طبيعته.

 ـــــــــــــــوبات املقررة لجريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية املبحث الثاني : العقــــــــــــــــــــــــــــــ

من خالل استقراء النصوص القانونية لقانون العقوبات الجزائري وحتى القانون املتعلق بالوقاية       

من الفساد ومكافحته والتي تنظم أحكام جريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية، فان املشرع 

 ري فصل بين العقوبات املقرر للشخص الطبيعي عن تلك املقررة للشخص املعنوي.الجزائ

كان أكثر تشديدا في عقاب الشخص الطبيعي على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية مقارنة بباقي      

ام عالجنح  واعتبرها جنحة مغلظة وهذا راجع لآلثار الخطيرة التي تنجم عنها والتي تمس أساسا باملال ال

وتحط من هيبة الدولة واإلدارة العامة، كما أنها تعيق التنمية املحلية لكونها تعرقل املشاريع العمومية 

 41في هذا املجال.

 املطلب األول : العقوبات األصلية

العقوبات املقررة للشخص الطبيعي قسمها املشرع إلى عقوبات أصلية والى عقوبات تكميلية،         

 قوبة أو اإلعفاء منها ويمكن تشديد الع

 أو حتى تخفيفها.    

 الفرع األول: العقوبات األصلية املقررة للشخص الطبيعي  
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من  22عقوبة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالنسبة للشخص الطبيعي وفقا للمادة             

مة مالية من سنة، وغرا 21سنوات إلى  11قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هي الحبس من 

دج، ويفهم مما سبق أن املشرع الجزائري اعتبر فعل االرتشاء في مجال  2.111.111دج إلى  1.111.111

من  11مكرر 121الصفقات العمومية ظرفا مشدد للعقاب كما لوحظ أن ذات الجريمة في ظل املادة 

ويعاقب عليها بالحبس املؤقت  املذكورة أعاله كانت تكيف جناية 22ق.ع .ج ، امللغاة و املعّوضة باملادة 

 دج. 5.111.111إلى  1.11.111سنة وبغرامة مالية من 21إلى  15من

 الفرع الثاني: العقوبات األصلية املقررة للشخص املعنوي 

حتى يمكن إسناد التهمة إلى هذا األخير فعلى النيابة العامة أن تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من طرف      

ته، وان هذا الشخص له عالقة بالشخص املعنوي، وان الظروف واملالبسات شخص طبيعي معين بذا

 41التي ارتكبت في ظلها الجريمة تسمح بإسنادها إلى الشخص املعنوي 

 53دج وذلك طبقا للمادة  11.111.111دج إلى  2.111.111وتطبق على الشخص املعنوي غرامة من      

والتي تنص على أن تطبق  43مكرر من ق.ع . 11ى من املادة ، والفقرة األول42من قانون مكافحة الفساد.

ضعف العقوبة املقررة للشخص الطبيعي، أي غرامة مالية تساوي مرة واحدة إلى خمس مرات كحد 

 دج للشخص املعنوي مرتكب جريمة الرشوة . 51.111.111أقص ى، أي أن الغرامة تصل إلى 

 ــــــــــــــــــوبات التكميليـــــــــــــــــــــــــــــــــــةاملطلب الثاني: العقــــــــــــــــــــــــ

 ميز املشرع بين العقوبات التكميلية املقررة للشخص الطبيعي عن املقررة للشخص املعنوي كالتالي:      

 الفرع األول:  العقوبات التكميلية املقررة للشخص الطبيعي

ة اإلدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم املنصوص عليها في هذا ينص املشرع على أنه في حال            

العقوبات التكميلية املنصوص  القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من

 44.من قانون الوقاية من الفساد 51عليها في قانون العقوبات رجوعا للمادة 
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واالختيارية والتي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  وذات العقوبات التكميلية االلزامية      

 .51في مادته 

 الفرع الثاني : العقوبات التكميلية املقررة للشخص املعنوي 

تم تحديد العقوبات املقررة للشخص املعنوي في قانون العقوبات في الفقرة الثانية من املادة           

 مكرر السابق ذكرها وهي : 11

الشخص املعنوي، غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ،اإلقصاء من حل 

الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات، املنع من مزاولة نشاط منهي أو اجتماعي بشكل مباشرة 

أو  جريمةأو غير مباشر نهائيا ملدة ال تتجاوز خمس سنوات، مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب ال

نتج عنها تعليق ونشر حكم اإلدانة ،الوضع تحت الحراسة القضائية على ممارسة النشاط الذي أدى إلى 

 45الجريمة، أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

 

 املطلب الثالث: أحكام أخرى متعلقة بجريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية 

ة بالشروع واالشتراك والتقادم، إضافة إلى األحكام املتعلقة قرر املشرع الجزائري أحكاما أخرى متعلق

بتشديد العقاب واألعذار املخففة واملعفية من العقاب كل هدا مضافا إلى العقوبات األصلية والتكميلية 

 ملرتكب جريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية، والتي سوف نشرع في شرحها كالتالي :

 عفية واملخففة لجريمة قبض العموالت من الصفقات العموميةالفرع األول : الظروف امل

لقد شدد املشرع من العقوبات السالبة للحرية دون التشديد في الغرامة، إذا كان مرتكب الجريمة           

قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة ،أو ضابطا أو عون 

، حيث جعل 40ئية، أو ممن يمارسون صالحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة الضبط شرطة قضا
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سنة وبنفس الغرامة املقررة للجريمة املرتكبة 21سنوات إلى 11العقوبة السالبة للحرية الحبس من عشر 

 ، وهي نفس عقوبة التشديد.

 ي الصفقات العموميةالفرع الثاني : األعذار املعفية واملخففة لجريمة قبض العموالت ف

يستفاد مرتكب جريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية من اإلعفاء أو التخفيف من             

العقوبات حسب ما اشترطه املشرع في قانون الوقاية من الفساد بحيث يستفيد من هذا العذر املعفي 

ئية أو الجهات أخرى كمصالح الشرطة من العقوبة فاعال كان أو شريكا بلغ السلطات اإلدارية أو القضا

عنها وساعدهم في كشف مرتكبيها، شريطة التبليغ يكون قبل مباشرة إجراءات املتابعة أي قبل تحريك 

  42الدعوى العمومية وتصرف النيابة العامة في ملف التحريات األولية .

اعد، بعد مباشرة إجراءات كما يستفاد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي س      

املتابعة في القبض على شخص أو أكثر من األشخاص الضالعين في ارتكابها، بحيث في هذه املرحلة تظل 

 41اإلجراءات مفتوحة إلى أن يستنفذ طرق الطعن.

الفرع الثالث: العقوبات املقررة في حالة الشروع واملشاركة في جريمة قبض الرشوة في الصفقات 

 العمومية 

لقد نص املشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضرورة تطبيق األحكام املتعلقة          

باملشاركة املنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم املنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد 

 49ها.املقررة للجريمة نفسومكافحته بما في ذلك جريمة الرشوة التي يعاقب فيها الشروع بمثل العقوبة 

و الشروع هو املرحلة التي تلي التفكير والعزم على ارتكابها، بحيث تنصرف إرادته إلى تنفيذ الجريمة        

فعال بدءا بالركن املادي لكن ال تتم ألسباب ال دخل للجاني فيها، غير انه معاقب عليه بناًء على نص 

  51قب الشريك في الجنحة بنفس العقوبة املقررة للجريمة .، أما االشتراك فيعا51صريح في القانون 
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 الفرع الرابع: التقادم في جريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية 

ال تقادم للدعوى العمومية وال العقوبة بالنسبة لجريمة قبض العموالت من الصفقات العمومية        

وطن، وفي غير ذلك من الحاالت نجد املشرع قد نص في في حالة تحويل العائدات اإلجرامية إلى خارج ال

املؤرخ  14-14مكرر بعد التعديل  بموجب قانون رقم  11قانون اإلجراءات الجزائية في مادته املستحدثة 

' التي تقض ي على انه :" ال تنقض ي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح 211نوفمبر  11في 

ة وتخريبية وتلك املتعلقة بالجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الرشوة املوصوفة بأفعال إرهابي

أو االختالس األموال العمومية" ، وبذلك تعد الرشوة جريمة غير قابلة للتقادم حتى ولو بقيت عائدات 

 الجرم داخل الوطن.

لفساد بما فيها جريمة أما فيما يخص تقادم العقوبة نص املشرع على عدم تقادمها في جرائم ا      

الرشوة في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج ،وفي املقابل ال تتقادم العقوبات املحكوم 

بها في الجنايات والجنح املوصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية واملتعلقة بالجريمة املنظمة والرشوة، وفقا  

 عقوبات املنطوق بها عقوبات غير قابلة للتقادم .مكرر من ق.إ,ج وبالتالي ال 012لنص املادة 

وعليه فان جريمة قبض العموالت في مجال الصفقات العمومية صورة من صور الرشوة حسب ما    

مكرر واملادة  11من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فتطبق عليها أحكام املادتين  22ورد في املادة 

  52مكرر من ق إ.ج.  012

ـــــــاتمة    خـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  ـ

إن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية  تعتبر من الجرائم املستحدثة ،والتي نص عليها      

املشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بمعزل عن قانون العقوبات، وهذا عكس ما جاء به 

ون العقوبات الخاص، وهذا ما يتضح جليا أن املشرع الجزائري املشرع الفرنس ي الذي أبقى عليها في قان

من خالل ما رآه من خطورة لهده الجريمة ،دفعه ملحاولة القضاء عليها من خالل تجريمها على نطاق 
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واسع في قانون خاص ،و ال يترك لها مجال للفرار من هذا القانون باستعمال الطرق االحتيالية التي 

 الت من قبضة العدالة .تساعد الجاني من اإلف

ولقد خص املشرع جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بمادة مستقلة توضح هذه الجريمة    

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يثير  11-10من القانون رقم  22على حدا وهي نص املادة 

 من الناحية االيجابية مالحظات هامة جدا من أهمها:

دج  2.111.111سنة حبس و21رع من عقوبة جريمة الرشوة األمر الذي قد يصل إلى شدد املش -

 غرامة وهدا مسلك صائب من باب الوقاية من الفساد خصوصا.

أعاله تسلط على كل من قبض أو حاول القبض لنفسه أو لغيره، بما  22العقوبة وفقا للمادة  -

 يدل على اتساع التجريم والعقاب.

ب يمس مرحلة اإلبرام والتنفيذ وهذا فيه توسعة للجريمة على مختلف نطاق التجريم والعقا -

 املراحل.

القطاعات املشمولة باملادة عديدة وباملحصلة جمع النص القطاع العام بشقيه اإلداري  -

واالقتصادي أي أشخاص القانون العام و أشخاص القانون الخاص وامتد لجهات كثيرة تستعمل املال 

 العام.

 خذ عنها من مالحظات سلبية عديدة من أهمها:غير انه ما يأ

كون انه ال يجوز في مجال التجريم والعقاب  القياس و الربط و وجب أن يتسم النص الجزائي  -

بالدقة والوضوح إال أن هذا النص يفتقر لتلك الدقة ألنها ذكرت جهات ونسيت جهات أخرى بمعنى 

ة ذات الصبغة اإلدارية واملؤسسة العمومية ذات ذكرت الدولة والوالية والبلدية واملؤسسة العمومي

الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادية، ولم يرد ذكر الهيئات الوطنية املستقلة، املؤسسات العمومية 
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الخصوصية ذات الطابع العلمي والثقافي والتكنولوجي واملنهي، املؤسسات ذات الطابع العلمي والتقني، 

الذي ينظم الصفقات العمومية  242-15من املرسوم الرئاس ي  10 هذه الجهات طبقا لنص املادة

وتفويضات املرفق العام معنية بالخضوع لهذا التنظيم لذا يجب تدارك هذه الثغرة القانونية، وذكر 

 من املرسوم الرئاس ي. 10الجهات الواردة في املادة 

أعاله، على نحو ينسجم مع املادة  22دة وعليه وكما توصل إليه باحثوا القانون إلى ضرورة تعديل املا     

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام املؤرخ في  242-15من املرسوم الرئاس ي  10

 من باب الوقاية من الفساد في كل قطاعات الدولة مهما كانت طبيعة نشاطها. 2115سبتمبر 10

" غير أن املرسوم الرئاس ي الجديد اعتمد على مصطلح كما أن املادة ورد فيها مصطلح "املناقصات    

 "طلب العروض".

إذن هذه الجريمة في تطور مستمر وهي تمس بكيان االقتصاد وتضعفه وتمس بهيبة الدولة وسيادة      

مرافقها العامة، غير أن القانون في استمرار في سبيل مكافحتها وهو ما يتجلى في تبني الجزائر التفاقية 

ملتحدة ملكافحة الفساد بشتى أنواعه وتخصيصه بقانون خاص من باب واسع  ملختلف الجرائم األمم ا

التي تمس باملال العام ونزاهة الوظيفة العامة وتشديد العقوبة بالنسبة إلطارات الدولة ،وبالرغم من كل 

 الجهود املبذولة أصبح الفساد ظاهرة تورث في املجتمع وجب القضاء عليها نهائيا. 

 هوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش:ال

 .21، ص 2111موس ى بودهان، النظام القانوني ملكافحة الرشوة، دار الهدى، عين امليلة، -1

 .02،ص2114أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة،الجزائر، -2

 .354، ص2111، دار جسور،الجزائر،4ت العمومية في الجزائر،طعمار بوضياف، ،شرح تنظيم الصفقا -3

4- -GAUDMET Yves, traité de droit administratif, tome1 :droit administratif général 16éme édition ,L G D J,Paris,p664 

 .411،ص2114، الجزائر،1،النشاط اإلداري،ط2لباد ناصر، القانون اإلداري،ج -5

 .344، ص2111،دار جسور، الجزائر، 3شرح تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر،ط أنظر: عمار بوضياف، -0
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 .21،ص2119تيزي وزو،
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 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق ذكره. 11-10من القانون  22املادة  -11

 .11حاحة عبد العالي، مرجع سابق،ص -12

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، امللتقى الوطني 11-10دليلة جاليلة، جريمة الرشوة في الصفقات العمومية في ظل القانون رقم  -13

 .3،ص2113ماي 21السادس حول "دور الصفقات العمومية في حماية املال العام "،جامعة املدية،

 .44، ص2112سليمان عبد املنعم، القسم الخاص من قانون العقوبات، الجرائم املضرة باملصلحة العامة، بدون بلد نشر،  -14

 . 20، ص2113، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 14، ط2، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جأحسن بوسقيعة -15

 03،ص2119فتوح عبد هللا الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، الجرائم املضرة باملصلحة العامة، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -10
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 مراقبة الخزينة العامة للمملكة

 

 معاد بوكطيب 

القانون االداري وتدبير التنمية فيباحث   

 

 

 

  : مقدمة

 

ام ومدى تأثيره على مستوى الدولة من كافة النواحي السياسية ال يخفى علينا مدى اهمية املال الع

حتى ال يتم العبث به سواء بالتبذير  ,لذا استلزم االمر احاطته بنوع من الحماية ,واالقتصادية واالجتماعية

خصوصا وان ظاهرة الفساد املالي وان كانت مالزمة للتصرف املالي على مر  ,او االختالس او سوء التدبير

حيث تنوعت وسائل وطرق التالعب باملال العام  ,فقد اتحذت ابعادا خطيرة في السنوات االخيرة ,ريخالتا

 نتيجة التطور العلمي والتقني الساليب التدبير االداري واملالي.

ولضمان حسن استعمال املال العام وكفالة فعالية ونجاعة التدبير املالي العمومي ال بد من وجود منظومة 

طورة وشاملة تنصب على جميع العمليات االدارية واملحاسبية الالزمة لتنفيذ القانون املالي رقابية مت

للسنة. كما تفرض على كافة الفاعلين الذين يتولون تدبير املال العام من امرين بالصرف ومحاسبين 

 عموميين.
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, ترتبط باوجه النشاط وتعتبر الرقابة املالية احدى مكونات العمل االداري, وهي احدى وظائف االدارة

االداري املختلفة من تخطيط وتنظيم واتخاذ القرارات وتنفيذها, وهي عملية متابعة دائما ومستمرة تقوم 

بها السلطة بنفسها, وفقا للخطط املوضوعة والسياسات املرسومة والبرامج املعدة لذلك, في حدود 

, معينة مع دراسة االنحراف في التنفيذ ومعالجتهالقوانين والنظم والتعليمات املعمول بها لتحقيق اهداف 

ومنع تكرار وقوعه, وتجاوز الثغرات التي لم تستطع الرقابة الكالسيكية تداركها, اذ اهتمت املنظمات 

الدولية بالدعوة الى تطوير اليات الرقابة املالية, ومنها تبني تقنيات الفحص والتدقيق وهو بمثابة تحري 

ومات املقدمة من طرف املؤسسات وتقييم االعمال والنظم املطبقة في عين نقدي يسمح بفحص املعل

املكان الجل ترجمتها, وهو ايضا تقييم مستقل ملختلف العمليات ومراقبة املؤسسات بغرض تحديد ان 

كانت السياسات واملساطروالقواعد املطبقة قد تم اتباعها والتوصل اليها, وايضا املوارد تم استعمالها 

 عال واقتصادي لتحقيق اهداف املنظمة.بشكل ف

فالرقابة املالية تلعب دورا مهما في تقويم السياسات العامة في اتجاه خدمة الصالح العام, وايضا لصيانة 

املال العام من التبذيروعقلنة انفاقه, وقد سن املشرع مجموعة من املؤسسات التي تتولى هذه املهمة 

 بشرية بغية تحقيق الهدف م الرقابةالجسيمة, وخول لها وسائل مالية و 

 ,كما تكتس ي دراسة رقابة تنفيذ امليزانية اهمية بالغة. فالرقابة جزء ال يتجزء من منظومة التدبير العمومي

وتمكن ثانيا من  ,بالتأكد من مدى مطابقة العمليات املالية العامة للقوانين واالنظمة ,فهي تسمح اوال

وتعمل ثالثا على تحديد املسؤوليات وترتيب الجزاءات الالزمة عند  ,اليتقييم نجاعة وجودة التدبير امل

الوقوف على اي اخالل او عمل يمس ويلحق ضررا باملال العام .وتتميز هذه الرقابة بتعدد االجهزة املكلفة 

 بها وتنوع مساطرها واختالف طبيعة جزاءاتها وفعالياتها.
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حيث انتقلت من الرقابة  ,ية باملغرب تطورات مهمةهذا وقد عرفت الرقابة على املالية العموم

الى  ,الكالسيكية التي تقف عند حد الزجر والردع وتبحث في الشرعية املالية لعمليات التحصيل واالنفاق

من خالل تبني اليات  ,رقابة حديثة تتوخى االرشاد والنصح والتوجيه وقياس وتقييم النتائج والفعالية

 قبة التسيير وتقييم السياسات العمومية..التدقيق واالفتحاص ومرا

حيث يمكن التمييز بين الرقابة االدارية  ,وهكذا فالرقابة على املالية العمومية تتميز بالتعدد والتنوع

وتتميز هذه االجهزة الرقابية باختالف توقيت تدخلها التي يكون اما سابقا لتنفيذ  ,والسياسية والقضائية

 اكبا او الحقا لعملية التنفيذ.واما مو  ,القانون املالي

سوف نتطرق في عرضنا هذا الى الرقابة االدارية )الداخلية( التي  ,وانطالقا من هذا التقديم املوجز

وتبقى مراقبة الخزينة  ,تمارسها السلطة التنفيذية على العمليات االدارية واملحاسبية لتنفيذ امليزانية

 لية اهم هذه االجهزة.واملفتشية العامة للما ,العامة للمملكة

وتتولى الخزينة العامة للمملكة التي نحن بصدد الحديث عنها في عرضنا هذا, الرقابة على تنفيذ امليزانية 

انطالقا من السلطة التي يمارسها الخازن العام باعتباره املحاسب االسمى للمملكة واملحاسب الرئيس ي 

ت التي كانت موكولة للمراقب العام لاللتزام بنفقات للميزانية العامة للدولة. كما يمارس االختصاصا

القاض ي بالحاق اقسام ومصالح املراقبة العامة لاللتزام  2110فبراير  13الدولة من خالل مرسوم 

 بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة.

اي حد  الى : لكن قبل الحديث عن الرقابة الداخلية, االمر يستدعي االجابة على االشكالية الرئيسية

 تستجيب منظومة الرقابة الداخلية ملتطلبات التدبير الرقابي الفعال على املال العام ؟

  : هذه االشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من االشكاليات الفرعية التالية

 ما هي طبيعة مرقابة الخزينة العامة للمملكة ؟ وما هي انواعها ؟ -
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 املال العام ؟هل الوسائل الرقابية كفيلة بحماية  -

 ماهي االكراهات التي تواجه هذه املنظومة الرقابية ؟ -

 ما هي اهم االجراءات التي اتخدت من اجل اصالح املراقبة الداخلية ؟ -

سنقوم بتحليل عرضنا وفق املنهجية املشار اليها سابقا معتمدين على  ,ولالجابة عن هذه االشكاليات

مثلة في النصوص القانونية املتعلقة بمراقبة نفقات الدولة املنهج القانوني بوسائله االساسية املت

والتطبيقات العملية واملنهج الوصفي والتحليلي الذي عمدنا من خالله الى دراسة مختلف االشكاالت التي 

 تطرحها الرقابة الداخلية على املال العام.

 املراقبة العامة لاللتزام بالنفقات  : املبحث االول 

التابع لوزارة املالية احد اقدم اجهزة املراقبة باملغرب, حيث تم احداثه بموجب ظهير يشكل هذا الجهاز 

قاعدة  1925دجنبر  31واعيد تنظيمه عبر تعديالت متوالية قبل ان يصبح مرسوم  1921دجنبر  21

م ت االختصاص الرئيسية الذي يعمل بموجبها الجهاز, ونظرا للتطورات التي عرفتها املنظومة املالية فقد

, الذي جاء بمجموعة من املقتضيات من اهمها اعادة وتوضيح 1 2111تعديل هذا املرسوم بمرسوم 

املساطر وتبسيط عمل املراقبة العامة لاللتنزام بالنفقات خاصة في مجال  التأكد من الشرعية املالية 

بة وادراج مفهوم مراق ملقترحات االلتزام بالنفقات, واناطة قدر اكبر من املسؤولية باالمرين بالصرف,

الجوهر من خالل االليات الجديدة كالتأشيرة املصحوبة بمالحظات وميزة التصديق, وتكييف املراقبة 

حسب مبلغ النفقة, وتحسين النظام االعالمي املتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة. وملسايرة هذا االصالح ثم 

لخزينة العامة للمملكة واسناد االختصاصات ادماج مصالح مراقبة االلتزام بنفقات الدولة ومصالح ا

                                                           

, املتعلق بتعديل وتميم املرسوم رقم 1/12/2113, الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2111دجنبر  31بتاريخ  2.11.2021املرسوم رقم  1 

  1925دجنبر  31املؤرخ في  2.25.139
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, وذلك 2 2110املوكولة للمراقب العام لاللتزام بنفقات الدولة الى الخازن العام للمملكة ابتداءا من 

بهدف تبسيط املساطر والحد من صالبة القواعد القانونية ومن تعدد املتدخلين, وتبني املرونة في تنفيذ 

يا واالفكار, ونظرا كذلك لكون االختصاصات التي يزاولها املحاسب العمومي الخدمات العامة وتوحيد الرؤ 

 هي نفس االختصاصات التي يمارسها املراقب العام لاللتزام بنفقات الدولة.

, ليعهد بصالحيات هامة الى املصالح االمرة بالصرف كانت 3 2111و تعزز هذا التطور باصدار مرسوم 

االلتزام بالنفقات في اطار املراقبة املسبقة على مقترحات االلتزام بالنفقات, تقوم بها سابقا مصالح مراقبة 

موضوع تخفيف  2112بحيث اصبحت املراقبة املسبقة على االلتزام بالنفقات ومراقبة االداء ابتداء من 

 يدعى مراقبة تراتبية.

سب الصرف ملراقب املحاوبذلك اصبحت تخضع االلتزامات بنفقات الدولة الصادرة عن املصالح االمرة ب

العمومي, حيث اضحى هذا االخير يمارس التأشيرة القبلية في مرحلة االلتزام, وبذلك في اطار ممارسة 

 .4املراقبة التراتبية للنفقات

وللتوضيح اكثر في عمل هذا الجهاز, كمراقبة سابقة وقائية تهدف الى الحيلولة دون وقوع االخطاء 

شروع في صرف النفقات, سنقوم بالحديث عن واقع ومحدودية مراقبة االلتزام واملخالفات املالية قبل ال

 بالنفقات )املطلب االول( وكذا االصالحات التي شهدها هذا الجهاز )املطلب الثاني( 

 املتدخلون في مراقبة االلتزام بالنفقات واملساطر املتعلقة بها : املطلب االول 

 اللتزام بالنفقاتاملتدخلون في مراقبة ا : الفرع االول 

                                                           

العامة للمملكة وتخويل القاض ي بالحاق مراقبة االلتزام بنفقات الدولة بالخزينة  2110فبراير  13الصادر في  2.10.52مرسوم رقم  2 

 اختصاصات املراقب العام لاللتزام بالنفقات الى الخازن العام للمملكة.

 املتعلق بمراقبة نفقات الدولة. 2111نونبر  4الصادر بتاريخ  2.12.1235مرسوم رقم  3 

  144طوان, ص , مطبعة الحمامة ت 2110دة ضياء السمن و د ابراهيم صبري, املالية العامة, الطبعة االولى  4 
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يتولى ممارسة الرقابة على االلتزام بنفقات الدولة املحاسب العمومي واملراقبون املركزيون واملراقبون 

 الجهويون واملراقبون بالعماالت واالقاليم.

  : املحاسب العمومي_ 

بمقتض ى  2110اصبح يمارس االختصاصات املوكولة للمراقب العام لاللتزام بنفقات الدولة ابتداء من 

, وهكذا يتولى تنسيق اعمال املراقبين 5مرسوم القاض ي بالحاق املراقبة العامة لاللتزام بالنفقات بالخزينة

والسهر على وحدة تطبيق وتأويل النصوص من قبل املراقبين املركزيين واملراقبين للعماالت واالقاليم. كما 

كان املراقب العمومي هو املكلف  2110مرسوم  , وقبل6يقوم بتحديد نطاق اختصاص املراقبين املركزيين

 .7بهذه املهمة

  : املراقبين املركزيين_ 

يعينون بموجب مرسوم يتخد باقتراح من وزير املالية, ويختارون من بين املوظفين املنتمين الى اسالك 

ة لالدارة او الحائزين على شهادة االجازة في الحقوق او دبلوم املدرسة الوذني 11و 11الرتبة في سلمي 

 دبلوم معادل.

هذه املراقبات املركزية تعمل ال جانب املصالح املركوية للوزارات, وتتكلف بدراسة ومراقبة جميع نفقاتها 

خصوصا فيما يتعلق بالقرارات املرتبطة بالوضعية املالية واالدارية ملوظفي ادارة الدولة فأمام جسامة 

مراقبة مركزية تتواجد جلها  20قبات املركزية تم تقسيمها الى املسؤوليات امللقاة على عاتق هذه املرا

                                                           

 املتعلق بمراقبة االلتزام بالنفقات  2111دجنبر  31من مرسوم  0الفقرة االولى من الفصل  5 

 من نفس املرسوم 1الفصل  6 

 145, مطبعة الحمامة تطوان, ص  2110دة ضياء السمن و د ابراهيم صبري, املالية العامة, الطبعة االولى  7 
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اخرى مكلفة بمراقبة نفقات  13منها مكلفة بمراقبة نفقات املعدات واالجهزة املختلفة و 13بالرباط, 

 املوظفين.

  : املراقبون الجهويون _ 

الذي  1925مرسوم  لقد عرف املغرب تجربة املراقبة الجهوية ملراقبة االلتزام بالنفقات قبل صدور 

استبدل تسميتها باملراقبات االقليمية لاللتزام بالنفقات, غير انه في اطار السياسة الجهوية التي نهجها 

 2111دجنبر  31املغرب في تنظيمه االداري فقد تم العودة الى التنظيم الجهوي لاللتزام مع صدور مرسوم 

. 

وحسب ابواب امليزانية وبرامج االستعمال محاسبة ويمسك املراقبون الجهويون االعتمادات املفوضة 

االلتزام بنفقات املصالح الخارجية التي يمارسون لديهم مهام املراقبة, وكذلك يمسكون النفقات الخاصة 

بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة والتي يزاولون لديها مهام املراقبة, وتبقى الدراسات والتقارير 

ملراقبة تتجه نحو تخويل املصالح الجهوية بعض املهام اللوجيستيكية والتنسيقية املتعلقة بتنظيم هذه ا

بغية التخفيف من الضغط على املركز, وكذا لتحقيق السرعة في اتخاذ بعض القرارات املحلية دون 

 .8الرجوع الى املصالح املركزية

  : املراقبون بالعماالت واالقاليم_ 

ط التي يتم بها تعيين املراقبين املركزيين, ويمتد نشاطهم الى جميع يعينون وفق نفس الكيفيات والشرو 

 31االعتمادات املفوض فيها الى االمرين املساعدين بالصرف املنصبين لديهم, وهذا ما نص عليه مرسوم 

املتعلق بمراقبة صحة االلتزام بنفقات الحماعات املحلية وهيأتها. هذه املراقبة يتوالها  1920شتنبر 

                                                           

 140ي, مرجع سابق,ص دة ضياء السمن و د ابراهيم صبر  8 
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ض, حيث يجب عليه قبل التأشيرة على اية نفقة التأكد من توفر االعتمادات وسالمة املرجع املالي, القاب

 ثم مراعاة القوانين واالنظمة الجاري بها العمل. 

وتجدر االشارة ان مهام املراقب االقليمي ال تتحدد مسبقا من املراقب العام لاللتزام بالنفقات, بل بناء 

ي يحدد النطاق الترابي ملمارسة اختصاصاته, وكذا على اساس املرسوم املنظم على مرسوم التعيين الذ

ملراقبة االلتزام بالنفقات الذي يجعل مهامه تطال جميع االعتمادات املفوض فيها لالمرين بالصرف 

 9املساعدين, مما يمنحه مجاال اوسع في املراقبة.

ة التي قمنا بذكرها, حافظت على نفس مهامها كما هذه االجهزة املتعلقة بمراقبة االلتزام بنفقات الدول

, اال ان اضافة املحاسب العمومي على رأس التسلسل االداري لهذه  2110فبراير  13جاء في مرسوم 

االجهزة مكن هذا الجهاز من تعدد املتدخلين, حيث كان االمر بالصرف في السابق يتيه بين اختالف وجهات 

سسة واحدة وهي وزارة املالية, فقد تؤشر املراقبة العامة لاللتزام بالنفقات النظر بين جهازين ينتميان ملؤ 

على مقترح االلتزام, في حين يرفضه املحاسب العمومي لسبب من االسباب, وبهذا يتحول املحاسب 

العمومي من مراقب لالملر بالصرف الى سلطة رئاسية او رقابية للمراقب املالي, وذلك بغض النظر عن 

او النظرة التي يكونها املقاول او املتعامل مع االدارة حول اختالف وجهات النظر هذه, والتي من الفكرة 

شأنها ان تفقد الثقة في التعامل معها, مما نشأ عنه تأثير سلبي على جودة الخدمات التي يؤديها للمصلحة 

 .10العامة

 لدولة.ومن تم سننتقل الى املسطرة املتعلقة بمراقبة االلتزام بنفقات ا

 مسطرة مراقبة االلتزام بنفقات الدولة  : الفرع الثاني

                                                           

  142دة ضياء السمن و د ابراهيم صبري, ص  9 

  115ص  2115د طارق اللباخ اصالح امليزانية العامة باملغرب, اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق سال  10 
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مراقبة املشروعية واملراقبة  : تعتبر مراقبة االلتزام بالنفقة مراقبة قبلية تتم قبل اي التزام, وتتخذ شكلين

 املالية.

 صور مراقبة االلتزام بالنفقة  : الفقرة االولى

  : مراقبة املشروعية : اوال

العمومي في اطار مراقبة املشروعية, التأكد من ان مقترحات االلتزام بنفقات الدولة  يتولى املحاسب

مشروعة بالنظر الى الترخيص البرملاني, وكذا النصوص القانونية والتنظيمية املعمول بها في امليدان املالي, 

ن مالية مالية وقوانيأي انها مطابقة للضوابط واالجراءات الشكلية املنظمة لها في القانون التنظيمي لل

 السنة واملرسوم امللكي املتعلق باملحاسبة العمومية وغيرها من النصوص.

ويشكل مبدأ املشروعية كما هو معلوم, احد سمات ودعامات دولة القانون واملؤسسات, انه مبدأ تخضع 

يمية الجاري ة والتنظبموجبه كافة أعمال االدارة وتصرفاتها املادية منها والقانونية, للمقتضيات التشريعي

بها العمل. ان القانون بمعناه العام يشكل املرجع الذي يجب ان تستند اليه في ظل مجتمع منظم أعمال 

 الفرد واالدارة على حد سواء.

وتحميل  ,ومن اجل تخفيف مراقبة املشروعية بالنسبة للنفقات التي التكتس ي اهمية كبرى من جهة

استثنى املشرع من مراقبة املشروعية النفقات  ,ولية من جهة اخرى االمرين بالصرف مزيدا من املسؤ 

  : التالية

 النفقات املؤداة دون سابق امر بصرفها. -

ماعدا تلك املتعلقة بقرارات  ,نفقات املوظفين واالعوان املرتبطة بالوضعيات االدارية والرواتب -

 ايا كان مبلغها. ,ةالتعيين والترسيم واعادة االدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدم
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نفقات املوظفين واالعوان غير الواردة ضمن الفقرة السابقة والتي يقل او يساوي مبلغها خمسة  -

 درهم . 5111االف 

وكذا الضرائب والرسوم  ,النفقات املتعلقة بالتحويالت واالعانات املقدمة للمؤسسات العامة -

عدا العقود االصلية لاليجار والعقود ما  ,والقرارات القضائية وااليجارات مهما مان مبلغها

 التعديلية املرتبطة بها.

درهم. اال ان هذه  21.111نفقات املعدات والخدمات التي يقل مبلغها او يساوي عشرون الف  -

 .11النفقات تظل خاضعة للمراقبة املالية

الذي استبعد  ,2119 يونيو 5بتاريخ  19.1494هذه الالئحة تم تتميمها بقرار للوزير املكلف باملالية رقم 

  : من نطاق املشروعية النفقات التالية مهما كان مبلغها

النفقات املتعلقة بالدفعات والتحويالت واالعانات واملخصصات املقدمة للمؤسسات العمومية  -

وكذا جمعيات االعمال االجتماعية للوزارات ومليزانيات مرافق الدولة  ,والجماعات الترابية وهيأتها

 صورة مستقلة.املسيرة ب

 املصاريف الخاصة باالنخراط في املنظمات الدولية. -

  : تعفى كذلك من مراقبة املشروعية النفقات االتي ذكرها

 التعويضات برسم رصيد الوفاة. -

 االتاوات املتعلقة باملاء والكهرباء واالتصاالت الالسلكية. -

 صوائر التأمين لعربات وسيارات االدارات العمومية. -

 لفائدة االبناك برسم الفرق في سعر الفائدة.االرجاعات  -

                                                           
  295, مطبعة املعارف الجديدة, الرباط, ص 2112 عسو منصور قانون امليزانية العامة ورهان الحكامة املالية الجيدة, الطبعى االولى 11
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 االشتراكات في الجرائد واملجالت واملنشورات كيفما كان شكلها. -

اقتناء الصويرات عن طريق اتفاقات لشراء الوقود والزيوت واصالح سيارات االدارات العمومية  -

 وسيارات نقل املوظفين.

عن طريق بطاقة ارساليات  ,ة الى املحاسب العموميويتم ارسال النفقات التي ال تخضع ملراقبة املشروعي

 ,تمكينا له من اجراء املراقبة املالية عليها ووضع التأشيرة ,وفق النموذج املحدد بقرار للوزير املكلف باملالية

 .12وكذا من اجل التحمل املحاسبي

 لتزام بالنفقات.في هذه الحالة بالوثائق واملستندات املرتبطة بملفات اال ,ويحتفظ االمر بالصرف

  : املراقبة املالية : ثانيا

  : من 13املراقبة املالية الية يقوم عبرها املحاسب العمومي من التأكد

 توفر االعتمادات واملناصب املالية  -

 واالدراج املالي للنفقة  -

 صحة العمليات الحسابية ملبلغ االلتزام   -

ادرجت  بالصرف بها بالنسبة للسنة املالية التياملبلغ االجمالي للنفقة التي تلتزم املصالح االمرة  -

خاللها, واالنعكاسات املحتملة ملقترح االلتزام على استعمال اجمالي اعتمادات السنة الجارية 

 والسنوات الالحقة.

وتمكينا للمحاسب العمومي من اجراء هذه املراقبة, فانه يتوجب على املصالح االمرة بالصرف ارفاق 

بالنفقات ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب امليزانية املوافق له في قانون املالية, او في مقترحات االلتزام 

                                                           

 295, مطبعة املعارف الجديدة, الرباط, ص  2112عسو منصور قانون امليزانية العامة ورهان الحكامة املالية الجيدة, الطبعى االولى  12 

 من مرسوم نفقات الدولة  13املادة  13 
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ميزانية مصلحة الدولة املسيرة بصورة مستقلة, او في برنامج استعمال الحساب الخصوص ي املعني. كما 

نياتية او زيالت امليزايتوجب االدالء عند االقتضاء, بمبلغ االلتزامات التي تم انجازها بالنسبة لهذه التن

 الحسابات الخصوصية للخزينة.

 كيفية ممارسة مراقبة االلتزام بالنفقة  : الفقرة الثانية

  : تفض ي مراقبة مقترحات االلتزام بالنفقات من قبل املحاسب العمومي الى احدى النتائج التالية

 وضع التأشيرة على مقترح االلتزام بالنفقة  -

رح االلتزام بالنفقة وارجاع امللف غير مؤشر عليه الى االمر بالصرف من ايقاف التأشيرة على مقت -

 اجل تسويته.

  : وتحدد اجال وضع التأشيرة على مقترح االلتزام بالنفقة او ايقافها او رفضها في

( يوما كاملة من ايام العمل بالنسبة لصفقات الدولة, ابتداءا من تاريخ ايداع 12اثني عشر ) -

. وبخصوص الصفقات التي لم يبدي املحاسب العمومي بشأنها اي جواب خالل املقترح املذكور 

هذا االجل, فانه يصبح ملزما بالتأشير عليها بمحرد انصرام االجل املذكور, وارجاعها الى االمر 

االحتجاج بهذا االجراء امام املحاسب  ,بالصرف املعني. ويمكن لهذا االخير وحده دون غيره

 العمومي.

ايام عمل كاملة, تبتدئ من تاريخ ايداع مقترح االلتزام بالنفقة, بخصوص النفقات  (15خمسة ) -

 االخرى. 
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وتبلغ مراجع التأشيرة مع املصادقة املتعلقة بالصفقات, بما في ذلك سندات الطلب واالتفاقيات والعقود 

وذلك قبل الشروع في  ,امللحقة  من طرف مصالح االمرة بالصرف الى املقاول او املورد او الخدماتي املعني

 .14تنفيذ االشغال او الخدمات او تسليم التوريدات

 ويحق للمعنيين باالمرعند االقتضاء مطالبة املصالح االمرة بالصرف مدها بمراجع التأشيرة املذكورة.

  مسطرة التسخير : الفقرة الثالثة

في حالة تمسك املصلحة االمرة يجب ان يكون قرار الرفض معلال. غير انه  ,في حالة رفض وضع التأشيرة

فانه يحق للوزير املعني ان يحيل االمر الى الخازن العام للمملكة  ,بالصرف بمقترح االلتزام الذي تقدمت به

فانه بأمر املحاسب العمومي  , من اجل نفي او تأكيد هذا الرفض. فاذا نفى الخازن املذكور رفض التأشيرة

فيمكن  ,اما اذا اكد الرفض الذي ابداه املحاسب العمومي ,ام بالنفقةاملعني بالتأشير على مقترح االلتز 

تجاوز رفض التأشيرة  ,للوزير املعني ان يطلب تدخل رئيس الحكومة. ويمكن لهذا االخير في هذه الحالة

 ,باستثناء الحالة التي يكون فيها الرفض معلال بعدم توفر االعتمادات او املناصب املالية ,املذكور بمقرر 

الحق في ان يستشير مسبقا  ,في جميع الحاالت ,ولرئيس الحكومة ,او معلال بعدم التقيد بنص تشريعي

 ,لجنة الصفقات اذا كان االمر يتعلق بصفقة او اتفاقية او عقد مبرم لحساب الدولة. كما له ان يستشير

عام للحكومة وتضم في لجنة يرأسها االمين ال ,اذا كان مقترح االلتزام يتعلق بموظفي واعوان الدولة

 والوزير املكلف بالوظيفة العمومية والخازن العام للمملكة. ,والوزير املكلف باملالية ,عضويتها الوزير املعني

فان املحاسب العمومي ملزم بابداء جميع مالحظاته على  ,وسواء تعلق االمر بايقاف التأشيرة او رفضها

 الى االمر بالصرف املعني. ,في تبليغ واحد  ,واحدة مقترح االلتزام وتبليغها مرة واحدة ودفعة

                                                           

  292عسو منصور, مرجع سابق, ص  14 
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 مظاهر النقص ملراقبة االلتزام بالنفقات  : الفرع الثالث

تعرف مراقبة االلتزام بالنفقات حدودا قد تمس بفعاليتها على املستوى املركزي او على املستوى املحلي 

 وكذلك على مستوى املؤسسات العمومية.

في التداخل بين مهام املراقب والجهة املراقبة, نذكر من بينها عالقة التبعية هذه الحدود تتجلى اساسا 

بين املراقب املالي ووزارة املالية, ثم ازدواجية املهام التي يقوم بها القابض البلدي, كمراقب ومحاسب في 

الي امل ان واحد, مما ينعكس سلبا على مهامه كمراقب مالي, اضافة الى الصعوبة التي تصادف املراقب

عند مراقبة املؤسسات العمومية نظرا الختالف اشكالها وتنوع القوانين التي قد يخضع لها وكذلك 

الحتياجها لهامش اكبر من الحرية في التسيير, بحيث ان تطبيق هذه املراقبة قد يحد من فعاليتها في 

 .15مالئمة قراراتها للمحيط السوسيواقتصادي

 ب املالي لوزارة املاليةتبعية املراق : الفقرة االولى

ان التوفيق بين استقاللية الجهاز القائم باملراقبة عن الجهة املراقبة, وفي نفس الوقت التبعية له اداريا, 

قد ينعكس سلبا عن الغايات املتوخاة من هذه الرقابة, وكما سبق الذكر فان جهاز مراقبة االلتزام 

التبعية تتجلى بشكل كبير في الدور االعالمي الذي يقوم به  بالنفقات هو جهاز تابع لوزارة املالية, هذه

املراقب املالي لصالح هذه االخيرة, من خالل تقديمه للمعلومات املحاسبية التي يتوفر عليها والتقرير 

 السنوي الذي يحرره لفائدتها وكذلك تمثيله للوزارة كجزء من االختصاصات العامة املوكولة له

  : مراقب املالي_ الدور االعالمي لل

                                                           

,دار نشر املعرفة, مطبعة  2112لرقابة املالية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة املالية املفقودة, طبعة نجيب جيري نظام ا 15 

  22املعارف الجديدة, الرباط, ص 
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الجدير بالذكر ان املشرع عندما وضع القوانين املنظمة لرقابة االلتزام بالنفقات لم يستثني احدا ومنها 

وزارة املالية بالرغم من كون هذا الجهاز تابعا لها, اال ان رفع جميع املعلومات الى وزارة املالية, بما فيها 

 على االلتزام بالنفقات يبقى من الناحية القانونية مشروعا, لكن املعلومات التي تخصها واملتعلقة بالرقابة

من الناحية العملية محرجا لجهاز املراقبة املالية, اذ انه يجد نفسه مرغما على اخبار هذه الوزارة بالحالة 

 املحاسبية, وتقديم مقرر سنوي لها.

  : _ تقديم الحالة املحاسبية لوزارة املالية

مي للمراقب العام من االولويات ومن الوظائف القديمة, اال ان مجال تطبيقه يبقى يعتبر الدور االعال 

محددا, فأول من يستفيد من املعلومات هو وزير املالية, حيث يتعين على املراقب املالي سواء كان مركزيا 

وثائق ع الاو اقليميا, تقديم وثيقة رسمية للمراقب العام, هذا االخير يقوم بدوره بفحص وبمراقبة جمي

املماثلة التي تصله من مختلف املراقبين, قبل تحرير مضمونها في وثيقة موحدة, تحتوي بشكل مركز على 

 جميع املعلومات املطلوبة وبعثها لوزير املالية.

فاملراقب املالي اذا كان يحقق نسبيا وضعية مستقلة حين مراقبته لنفقات الدولة بصفة عامة, فان االمر 

يتعلق االمر بمراقبته لنفقات وزارة املالية بكافة املعلومات املتعلقة بعمليات التنفيذ املالي, يختلف حينما 

 لتمكينها من االملام بالشؤون املالية, وكذا االعتمادات التي تم الترخيص بأدائها.

ي االدارة وهاضافة الى ذلك نطرح مسألة رفض التأشيرة على ميزانية وزارة املالية من قبل املراقب املالي, 

املشرفة على تنظيم الهيئة التي ينتمي اليها, وكذلك املحددة بخطة عملها واملسيرة للميدان املالي الذي 

 يعمل في اطاره, كما يعود لها سلطة اقتراح املراقبين املاليين لجهاز مراقبة االلتزام بالنفقات.

املالية, وهي الوزارة الوصية على ادارته,  من هنا فان غياب عنصر االستقاللية للمراقب املالي عن وزارة

يشكل عائقا امامه ويحول مهامه فيما يخص مراقبة وزارة املالية الى مراقبة شكلية, ال ترقى لالهداف 
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املتوخاة منها, لهذا يجب تحسين مردودية هذا الجهاز الرقابي بتحقيق استقالليته عن وزارة املالية, بل 

 .16التي قد تؤثر على سير عمله بشكل صحيحوعلى جميع الهيأت االدارية 

  : _ تقديم التقرير السنوي 

باالضافة الى تبعية املراقب لوزارة املالية بتقديمه للحالة املحاسبية لكل الوزارات, فان هناك نوع اخر 

, 1925من مرسوم  22من التبعية يتمثل في تقديم التقرير السنوي لظروف عملها وذلك وفقا للمادة 

حرير املراقب املالي لهذا التقرير, يقوم بتقسيم وثيقته الى قسمين, تشتمل االولى االعتمادات فعند ت

املفتوحة لصالح الوزارات بما فيها وزارة املالية على حد سواء, ويعرض املشاكل التي يواجهها املراقب املالي 

ني على الية, بينما يشتمل القسم الثاطوال السنة املالية, والتي انتهى اطارها الزمني واكتملت عملياتها امل

الحلول التي التجأ اليها املراقب لحل كل املشاكل املطروحة, الى جانب الجرد الشامل للمخالفات املتكررة 

التي احتوتها ملفات نفقات الوزارات ومنها نفقات وزارة املالية, لهذا فرفع هذه املعلومات الى وزارة املالية, 

على عدم االساءة اليها, وبالتالي ال يمكن انكار مدى تأثر املراقب بتبعيته اداريا لوزارة تجعل املراقب مجبرا 

 املالية, مما يجعل رقابة وزارة املالية من طرف املراقب املالي مراقبة محدودة حيث تفتقد للفعالية.

  : _ تمثيلية املراقب املالي لوزارة املالية

ة املالية في لجنة الصفقات العمومية, املتعلقة بنفقات الوزارة ومشاريعها, باعتبار املراقب املالي ممثال لوزار 

فانه بذلك يخضع لتوجيهاتها ويدافع عن مصالحها, حتى يتمكن من تحقيق اهدافها املتوخاة من هذه 

 ةالصفة, من هنا يتبين ان املراقب املالي له دور مزدوج ومتناقض في ان واحد, اوال باعتباره ممثال لالدار 

التي ينتسب اليها وفي نفس الوقت ملزم باجراء مراقبته السابقة على مشروع االلتزام بالنفقة العمومية 

) الصفة العمومية( في مرحلة موالية, لذلك فتمثيلية املراقب املالي بهذا الشكل قد تس يء نوعا ما لطبيعة 

                                                           

  23نجيب جبري, مرجع سابق, ص  16 
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املالية من الصفة العمومية, اختصاصاته االساسية وهي املراقبة, بحيث سيعمل لكي تستفيد وزارة 

انطالقا من كونه ممثال لها في لجنة الصفقات العمومية, ولعل هذه الوضعية املزدوجة تؤثر بشكل او 

بأخر على مستوى هذه املراقبة التي تستلزم الحياد الكلي عن الهيئة التي تخضع ملراقبته, لكي يتمكن 

او بسبب الضغط او التأثير الذي قد يمارس عليه من وبكل موضوعية ودون تأثر سواء بتبعيته االدارية 

 طرف وزير املالية.

لذا يجب تفعيل هذه الرقابة وابعادها عن كل تأثير, حتى تصبح اكثر فعالية ونجاعة في مراقبة تدبير املال 

 يالعام, نظرا لدورها التوجيهي واالستشاري الذي اكتسبته في مجال الرقابة, واحتكاكها بامليدان العمل

 السابق لتنفيذ النفقات العمومية ومدى معرفتها بمتطلبات وحاجيات االدارة.

  : الدور املزدوج للقابض املحلي : الفقرة الثانية

كمحاسب عمومي ومراقب مالي في ان واحد,  -على املستوى املحلي –ان االزدواج في وظيفة القابض 

املحلي, ومن تم توظيفه لخدمة التنمية املحلية,  تجعله ال يقوم برقابة تؤهله للحفاظ على املال العام

بحيث تبقى وظيفته محصورة في رقابة املشروعية وال تتعداها مراقبة الفعالية, مما يؤثر على دوره في 

الرقابة املالية املحلية, بمعنى ان الرقابة الشكلية تبدو وكأنها الهدف في حد ذاتها خاصة على مستوى 

لية, حيث يتم اغفال الدور االصلي للقابض والذي يتجلى في كونه محاسبا عموميا, االلتزام بالنفقات املح

وهذا ما يوضحه جنوحه الى اختصاصه االصلي كمحاسب عمومي اكثر منه كمراقب مالي, مما يؤثر على 

 الوظيفتين معا من حيث جودتهما في االداء.

راقبة تبقى في الواقع العملي جد محدودة, اضافة الى ان الوسائل املادية ووسائل عمل هذا النوع من امل

على اعتبار ان الوسائل املتعددة في املراقبة هي تفسها املوجودة بادارة القباضات البلدية, هذه االخيرة 

 تظل في املجمل ضعيفة العدد والدور.
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 اصالح جهاز مراقبة االلتزام بالنفقات : املطلب الثاني

 عي القانونيعلى املستوى التشري : الفرع االول 

ان اصالح هذا الجهاز اصبحت ضرورة ملحة, النه ال يمكن املحافظة على نفس االطار القانوني ملجال 

يعرف التغيير باستمرار, فدور الدولة يمتد الى مجاالت متعددة, تتطور طبقا للتحوالت التي تعرفها على 

عقلنة االنفاق العام, وهذا لن يتأتى اال املستويين الداخلي والخارجي, باالضافة الى الرغبة االكيدة في 

بسن اجهزة وانظمة متطورة من شأنها استيعاب املشاطل والتطورات الالمتناهية للمنظومة االقتصادية 

 .2111دجنبر  31واالجتماعية, وهذا ما تم العمل به من خالل مرسوم 

  : ة الى تحقيق االهداف التاليةاملتعلق باصالح مراقبة االلتزام بنفقات الدول 2111وهكذا جاء مرسوم 

اعادة توضيح وتبسيط طرق ممارسة مراقبة االلتزام بالنفقات خاصة في مجال التأكد من  -

 املشروعية املالية ملقترحات االلتزام بنفقات الدولة.

اناطة قدر اكبر من املسؤولية باالمرين بالصرف وتمكينهم من مرونة اكبر في تدبير ملفات االلتزام  -

 ان االستعمال النزيه لالموال العمومية.مع ضم

 تحسين النظام االعالمي املتعلق بتنفيذ امليزانية. -

 2.10.52هذا املرسوم عملت السلطات العمومية على اعادة النظر فيه وتم تتميمه وتعديله باملرسوم رقم 

ومصالح املراقبة , والذي يقض ي بأن تلحق بالخزينة العامة للمملكة اقسام 2110فبراير  13الصادر في 

العامة لاللتزام بالنفقات على ان تسند للخازن العام للمملكة االختصاصات املوكولة للمراقب العام 

 باالتزام بفقات الدولة.
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فدمدج هذين الجهازين داخل مؤسسة واحدة مع املحافظة على اختصاص كل واحد منهما, قد يعمل 

لقانونية وتبني املرونة في تنفيذ الخدمات العامة, ففي على تبسيط املساطر والحد من صالبة القواعد ا

السابق كان لكل جهاز سلطة رئاسية مستقلة, وهذا من شأنه ان يحدث التناقض بين وجهات النظر, 

خصوصا في املسائل والقضايا الكبرى التي يصعب فيها تحمل املسؤولية, لذا فالتقارب الحاصل بين هذين 

الخازن العام كفيل بأن يحقق املرونة والقيادية في اتخاذ القرار, هذه  الجهازين ووضعهما تحت سلطة

 17هي املسائل التي تفتقدها اغلب قطاعات الدولة

وهكذا تخضع نفقات الدولة ملراقبة مسبقة على االلتزام وملراقبة االداء طبقا للمادة الثانية من مرسوم 

ستكون هذه املراقبة  2112نه ابتداء من فاتح يناير املتعلق بمراقبة نفقات الدولة, غير ا 2111نوفمبر  4

 من اجل تخفيف العبء عن الدولة.’’ مراقبة تراتبية ’’ موضوع تخفيف يدعى 

 على املستوى التنظيمي  : الفرع الثاني

ترتكز هذه العملية على اشراك مختلف مصالح االلتزام بالنفقات على املستوى املركزي والجهوي 

 ل الالتركيز الذي يمكن املراقبين من تحمل مسؤولياتهم وتقريبهم من املتعاملين معهم.واالقليمي في مساس

مرحلة جديدة في مسلسل تنظيمها وذلك بتركيز انشطة املصالح املركزية على مصالح  CEDوبالفعل دشنت 

في حين  ,االشراف, التنسيق, البرمجة, التكوين, التفتيش, والتقييم, ولدعم اللوجيستيكي, واملعلوماتي

اسندت االنشطة امليدانية املرتبطة بمراقبة االلتزام بنفقات الدولة للمراقبين املركزيين الذين تم تعيينهم 

 لدى مختلف الوزارات بهدف ضمان تفرغ اكبر لهذه املصالح وتدبير انجع ملقترحات االلتزام بالنفقات.

 طب وظيفي واخر تنفيذي.ق : وعمليا, تمت اعادة تنظيم االدارة املركزية الى قطبين

                                                           

  142نجيب جيري, الرقابة املالية بين الحكامة املالية ومتطلبات التنمية, مرجع سابق, ص  17 
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مراقبة اقليمية, سيتيح لها التكفل من قريب  43فضال عن ذلك, فان احداث خمس مراقبات مركزية و 

بالجوانب املتعلقة بالتكوين والدعم املوجهين على حد سواء الى املراقبين واالمرين بالصرف املساعدين, 

مرة بالصرف املساعدين املمثلين ملختلف كما ان هذه املراقيات الجديدة ستقوم بمعية مصالح اال 

الوزارات على صعيد الجهة, بالنتسيق الضروري ملواكبة سياسة الالتركيز في ميدان تدبير النفقة 

 .18العمومية

لذا فاالصالحات املشار اليها سابقا, تصب في اتجاه ترسيخ دور مراقبة االلتزام بالنفقات كشريك فعال في 

 , من خالل تحسين ادائها وتبسيط اجراءاتها دون املس بجوهرها.تنفيذ املشاريع العمومية

 

 مراقبة املحاسبين العموميين لالمرين بالصرف  : املبحث الثاني

 مراقبة املحاسبين العموميين ومبدأ الفصل بين وظيفتهما : املطلب االول 

من حسن تنفيذ بنود  ان املراقبة التي يجريها املحاسب العمومي تقدم مساعدة آنية و عملية للتأكد

امليزانية العامة للدولة، و تشكل من خالل وظيفتها و زمن تدخلها مرحلة قانونية ال بد من سلوكها لتفادي 

التجاوزات التي قد تتخلل عمليات التنفيذ، أو على االقل اصالح الهفوات املسجلة في الوقت املناسب 

مراقبة تعنى بالعمليات املالية أثناء التنفيذ حتى ال تستفحل السلبيات و يستعص ي أمر عالجها فهي 

 .19االداري الذي يجريه اآلمر بالصرف سواء تعلق األمر بتحصيل املداخيل أو تسديد النفقات

 الفرع االول : مراقبة املحاسبين العموميين

                                                           

  143س املرجع, ص تف 18 

  22نجيب جيري نظام الرقابة املالية, مرجع سابق, ص  19 
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 ليتميز املحاسب العمومي بكونه مراقبا و مراقبا في آن واحد: فهو مراقب ألنه مسؤول عن مراجعة ك

العمليات املداخيل و االنفاق و هو مراقب لكونه يخضع إلجراءات رقابية مختلفة خصوصا مراقبة 

 20املفتشية العامة للمالية و املجلس االعلى للحسابات إضافة لرقابة السلطة الرئاسية.

حاسبة من النظام العام للم 11و  11كما انه ال يمكن اعتبار كل املحاسبين العموميين مراقبين فالفصل 

ال يصنف املحاسبين العموميين املكلفين بالتسديد كمسؤولين عن مراقبة صحة  21العمومية،

 22االستخالص و التحقق من االوراق الثبتة بالنسبة للمداخيل و مراقبة صحة الدين بالنسبة للنفقات.

له صالحية  تعتبر املحاسب العمومي هو كل من 1929أكتوبر  11أما دورية الخازن العام الصادرة في 

املراقبة و وضع تأشيرة مرفقة بعبارة "نظر صالح األداء" على األوامر باألداء التي يتوصل بها اآلمرين 

 بالصرف و اآلمرين املساعدين بالصرف بالنسبة لالعتمادات املفوضة.

مرافق  ةو يعتبر الخازن العام للمملكة محاسبا عموميا مكلفا بتسديد نفقات امليزانية العامة و ميزاني

الدولة املسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة، عندما يتعلق االمر باالعتمادات 

 املخصصة لآلمرين بالصرف الرئيسيين.

أما الخازن الجهوي و االقليمي فهم محاسبون مكلفون بتسديد النفقات املدرجة في االعتمادات املفوضة 

 لآلمرين بالصرف املعتمدين لديهم.

                                                           

 

 املرسوم امللكي من النظام العام للمحاسبة العمومية 21 
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القباض البلديون محاسبون مكلفون بتسديد النفقات املدرجة في ميزانيات الجماعات املحلية، و و 

 23مجموعاتها و املؤسسات العمومية عندما يسند غليهم التسيير املحاسبي بقرار يصدره وزير املالية

ا اآلمرون يسلمهأما بالنسبة للمداخيل يعهد املحاسبين العموميين وحدهم التكفل بأوامر املداخيل التي 

بالصرف و الديون املثبتة بعقد أو رسم ملكية  أو سند آخر يكون محفوظا لديهم و القيام باستيفائها و 

 .24كذا اسخالص الحقوق نقديا

وتتم مراقبة صحة النفقة بمناسبة االداء, حيث يتوجب على املحاسب العمومي قبل التأشير من اجل 

  : االداء التأكد مما يلي

 ات تصفية النفقة صحة حساب -

 وجود التأشيرة على مقترح االلتزام بالنفقة -

 الصفة االبرائية للتسديد -

 امضاء االمر بالصرف او مفوضه -

 توفر اعتمادات االداء  -

 وجود الوثائق واملستندات املثبتة للنفقة  -

وجود فان املحاسب العمومي ال يقوم باالداء اال في حالة عدم  ,اضافة الى التأكد من صحة النفقة

الذي  ,من املرسوم امللكي املتعلق باملحاسبة العمومية 42تعرضات على االداء, وذلك تطبيقا للفصل 

جميع التعرضات او غيرها من التبليغات الرامية الى توقيف اداء يجب توجيهها الى ’’ ينص على ان 

ا تمت تبليغات مفعول اال اذاملحاسب العمومي املكلف بالنفقة واال اعتبرت غبر مقبولة. وال يكون لهذه ال

                                                           

( بسن نظام املحاسبة للجماعات املحلية و هيئاتها الجريدة 1920شتنبر  31) 1390شوال  5بتاريخ  2.20.520أنظر املرسوم رقم 23 

 .3139ص: 3335الرسمية عدد 

 بشأن النظام العام للمحاسبة العمومية ° 00.33من املرسوم امللكي  9انظر املقطع االول من الفصل24 
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اليتم اال بعد   , اذن ,فاالداء’’. قبل ان يضمن املحاسب في سند االداء عبارة صالح لالداء مذيلة بتاريخ 

 ومن انها ليست موضوع تعرض. ,التأكد من صحة النفقة

  : تنتهي مراقبة صحة النفقة الى 

 لفائدة الدائنين في حالة عدم وجود مخالفة التأشير على االوامر باالداء وتسديد املبالغ املستحقة -

 للقواعد السابق بيانها.

 ايقاف التأشيرة وارجاع االوامر باالداء. -

( ايام بالنسبة لنفقات املوظفين وخمسة عشر 15وتتحدد اجال وضع التأشيرة او رفضها في خمسة )

بورقات االصدار  تبتدئ من تاريخ توصل املحاسب العمومي ,( يوما بخصوص النفقات االخرى 15)

 واوامر االداء.

هناك استثناءات املراقبة على مستوى االلتزام واالداء  ,اضافة الى املراقبة املسبقة على االلتزام واالداء

 التي يجب العمل بها في بعض االوقات لتفادي املشاكل التي قد تحصل في باقي عمليات املراقبة

املرسوم امللكي املتعلق بنظام املحاسبة العمومية فيجب عل  من 93و خالفا ملا سبق و ذلك طبقا للمادة 

املحاسب املكلف بالتسديد ان يرفض امتثال الطلبات اذا كان ايقاف االداء مدعما بأحد االسباب التالية 

: 

 .عدم وجود االعتمادات او عدم توفرها او عدم كفايتها 

 .عدم اثبات الخدمة املنجزة 

 .عدم توفر قوة ابراء التسديد 

 .عدم التأشير على األمر بالصرف أو الحوالة من طرف مراقبين رصد االعتمادات و دفع النفقات 
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 25و في حالة رفض الطلب يخبر املحاسب بذلك وزير املالية فورا الذي يبث في االمر.

غير انه في حالة عمليات تقتضيها حاجيات الدفاع عن البالد ال يمكن للمحاسبين املكلفين بالتسديد 

ستناد الى عدم توفر االعتمادات لرفض اداء االجور و غيرها من الرواتب املنفذة للعسكريين غير اال 

 26الضباط و كذا التعويضات عن الغذاء و السفر و االقامة املمنوحة ملجموع املستخدمين العسكريين.

ملحاسب ان و مسؤولية املحاسب العمومي في مجال املداخيل فهي مزدوجة فمن جهة االولى يجب على ا

يقوم باستخالص كل مداخيل الدولة و من جهة ثانية فهو مطالب باستخالص اال ما هو منصوص عليه 

في القوانين و األنظمة الجاري بها العمل، و اال سيتابع من اجل االرتشاء او الغدر بصرف النظر عن   اقامة 

هذه املسألة ينص عليها كل من قانون دعوى االسترداد ما هو غير منصوص عليه في القوانين و االنظمة و 

 27املالية من كل سنة في فصله االول.

يتبين اذن ان املراقبة املحاسبية هي مجموعة من القواعد و االجراءات القانونية يقوم بها املحاسب 

هي تالعمومي املكلف بمناسبة املراجعة و التحقق من العمليات االدارية لتنفيذ امليزانية العامة للدولة، تن

 هذه االجراءات بموقف محدد اتجاه اقتراح التحصيل او االداء.

 _ مسطرة التسخير

من مرسوم نفقات  11او املادة  1اذا اوقف املحاسب العمومي اداء النفقة تطبيقا ملقتضيات املادة 

باشر املحاسب العمومي  ,وطلب االمر بالصرف كتابة وتحت مسؤوليته صرف النظر عن ذلك ,الدولة

                                                           

 .121انظر عبد النبي اضريف " املالية العامة سس و قواعد تدبير امليزانية العامة و مراقبتها" مرجع سابق الذكر ص:25 

 121انظر عبد النبي اضريف مرجع سابق ص:26 

 من املرسوم  املتعلق بنظام املحاسبة العمومية 20املادة27 
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التأشير الجل االداء وارفق مع االمر بالصرف او الحوالة نسخة مذكرة  ,لم يعد مسؤوال عن ذلك الذي

 مالحظاته وكذا االمر بالتسخير.

ومن املفيد كذلك االشارة الى ان بامكان االمر بالصرف صرف النظر عن قرار وقف تنفيذ االداء من خالل 

من املرسوم امللكي توجيه امر كتابي الى  92لمادة حيث يمكنه تطبيقا ل’’. مسطرة التسخير’’ مباشرة 

 املحاسب العمومي يلزمه بدفع النفقة بالرغم من املالحظات التي عبر عنها.

املتعلق بمحاسبة الجماعات املحلية هذه املسطرة الذي نص في املادة  2111يناير  31وقد نظم مرسوم 

 ,كتابة وتحت مسؤوليته ,ق االداء... وطلب االمر بالصرفاذا قام الخازن املكلف باالداء بتعلي’’ منه انه  25

بوضع تأشيرته من اجل  ,الذي تستبعد حينئد مسؤوليته ,يقوم الخازن املكلف باالداء ,تجاوز هذا الرفض

 ’’االداء بنسخة من املذكرة املتضمنة ملالحظاته واالمر بالتسخير 

الى  ,بمذكرة معللة بشكل قانوني عن اسباب االيقافمرفقة  ,حيث ايقاف التأشيرة وارجاع االوامر باالداء

دون ان يكون مسؤوال  ,االمر بالصرف املعني من اجل تسويتها. غير ان املحاسب العمومي يكون مطالبا

كتابة وتحت  ,بالتأشير على االوامر بالصرف الجل االداء اذا طلب منه االمر بالصرف املعني ,عن ذلك

 ,سباب التي دعته الى رفض وضع التأشيرة. ويتوجب على املحاسب العموميصرف النظر عن اال  ,مسؤوليته

في هذه الحالة ارفاق االمر باالداء او الحوالة بنسخة من مذكرة مالحظاته واخرى من االمر بالتسخير. 

وللمحاسب العمومي ان يرفض االمر بالتسخير في حالة عدم وجود االعتمادات او عدم توفرها او عدم 

وكذا عدم توفر الصفة االبرائية للتسديد. واخيرا عند عدم وجود التأشيرة السابقة لاللتزام.  ,كفايتها

 ويخبر املحاسب العمومي.

 ,يخبر املحاسب العمومي فورا الوزير املكلف باملالية الذي يبت في االمر ,و في حالة رفض االمر بالتسخير

ال يمكن للمحاسب العمومي االستناد الى عدم  ,طنيغير انه في حالة عمليات تقتضيها حاجيات الدفاع الو 
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وكذا  ,توفلر االعتمادات لرفض اداء االجور وغيرها من الرواتب املصروفة للعسكريين غير الضباط

 التعوضات عن الغذاء والسفر واالقامة املمنوحة ملحموع املستخدمين العسكريين.

لكن هذا ال يمنع  ,جميع مراحل املراقبة القبليةكان هذا موجز لتشخيص واقع مراقبة نفقات الدولة على 

وهذا ما  ,من وجود اكراهات وعوائق تحد من تفعيل عملية املراقبة على احسن وجه )املطلب الثاني( 

 سنتطرق اليه في هذا املطلب.

 مبدأ الفصل بين املحاسبين العموميين واالمرين بالصرف : الفرع الثاني

فيذ امليزانية العامة، يكتس ي تدخل املحاسب العمومي طابعا حاسما، في اطار تعدد الرقابات على تن

 فعمليات التحصيل ة األداء تحاط بمجموعة من املقتضيات القانونية و املحاسبية لضمان مشروعيتها.

لقد اقر املشرع ترسانة من القواعد القانونية تحدد اختصاصات كل االطراف املتدخلة في عمليات تنفيذ 

و يعتبر الفصل بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي احدى القواعد االساسية للمحاسبة امليزانية، 

العمومية التي تتوخى تدبيرا جيدا للميزانية و االموال العامة و اقرار التوازن و تأس ي مراقبة متبادلة بين 

 سواء بالنسبة للمداخيل او بالنسة للنفقات. 28الطرفين،

 قاعدة الفصلعالقات التوازن ومضمون  _

 عالقات التوازن بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي : اوال

 29ال يمكن الجمع بين وظيفتي اآلمر بالصرف و االداء، طبقا لنصوص النظام العام للمحاسبة العمومية،

 ألن من شأن ذلك تركيز عمليات املالية سواء تعلق األمر بالتحصيل أو االنفاق في يد جهة واحدة.

                                                           

 43عيس ى عيس ى "املراقبة االدارية على تنفيذ امليزانية باملغرب م.س.ص:28 

 من املرسوم امللكي املتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية. 4الفصل 29 
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ال العامة تؤدى من طرف العون املكلف بهذه املهمة و هو املحاسب العمومي، و هو غير الجهة التي فاألمو 

 تباشر االلتزام و االمر بالصرف.

هذا الفصل بين الوظيفتين يؤدي الى توازن تلقائي يجعل كل وظيفة في مقابل  الوظيف االخرى مما يحد 

النفقات العمومية أو تحصيل املداخيل العمومية، فما  من امكانيات دون املخالفات القانونية عند أداء

 هي خصائص كل وظيفة؟

 صفة اآلمر بالصرف: -1

يعتبر آمرا بالصرف للمداخيل و النفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو 

 30تصفية أو أمر باستخالص دين أو أدائه.

ر بين املتصرف االداري و اآلمر بالصرف، ألن هذا األخيإن املفهوم القانوني لآلمر بالصرف يستدعي التمييز 

يعتبر متصرفا إداريا، و على العكس ليس كل متصرف آمرا بالصرف، ذلك أن هذه الصفة تمنح لآلمر 

 بالصرف اختصاصات مالية محددة تضاف إلى االختصاصات االدارية العامة.

تعلق بميزانيات الوزارات التي يسيرونها و و عليه يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما ي

ميزانيات مصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة، و الحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارة، و لكي 

يقوموا بمهامهم على أحسن وجه، يمكن لهم التفويض في سلطتهم للموظفين الساميين كاملدراء 

مراسيم لتعيينهم آمرين بالصرف. و يجوز لهؤالء أن يفوضوا العموميين و املدراء التابعين لهم و اصدار 

 31إمضائهم بقرار يخضع ملوافقة وزير املالية طبقا القوانين الجاري بها العمل.

                                                           

 من املرسوم امللكي املتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية.3الفصل 30 

بالتفويض في إمضاء الوزراء و كتاب الدولة نواب  1952أبريل  11الصادر في  1.52.101ظر الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم ان31 

 كتاب الدولة.
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كما يجوز لآلمرين بالصرف أن يعينوا بقرار يعرض على تأشيرة وزير املالية آمرين مساعدين بالصرف. 

يعتمدون بعدها  32حددونها في أوامر تفويض االعتمادات،يفوضون اليهم سلطاتهم ضمن الحدود التي ي

لدى املحاسبين العموميين املكلفين باملداخيل و النفقات التي يأمرون بإنجازها لذلك يجب عليهم اخبار 

 املحاسبي املعنيين بتعيينهم، و ارسال الئحة األعوان املختصين بالنيابة عنهم مرفقة بنماذج لتوقيعاتهم.

 لعمومي املكلف:املحاسب ا – 2

وظيفة املحاسب العمومي تتعارض مع صفة اآلمر بالصرف ألنه يتدخل في نهاية االجراءات لتحصيل 

 املداخيل و األداء للنفقات العمومية.

هذا التدخل يجعله يتوفر على سلطة التحكم في األموال العامة و القيام بعمليات مصالح الصندوق، و 

دور املحاسب ينحصر في هذه االجراءات التنفيذية البسيطة، بينما يقوم هذا يدفعنا الى االعتقاد بأن 

 اآلمرون بالصرف بدور حيوي يتمثل في سلطة اتخاذ املبادرة.

هذا االعتقاد غير صحيح الن املحاسب العمومي ليس مجرد مصرفي، فهو ال ينفذ أوامر اآلمرين بالصرف 

راقبة، الش يء الذي يترتب عنه مسؤولية كبير تطال اال بعد التحقق من مشروعيتها مما يمنحه سلطة امل

، مما يفرض على املحاسبين العموميين االنتباه و اليقظة املستمرة عند أداء مهامهم 33شخصه و ممتلكاته

 خصوصا أثناء تسديد النفقات العمومية.

  مضمون قاعدة الفصل : ثانيا

                                                           

القاض ي بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تعديله و تغييره بمقتض ى املرسوم  331.00من املرسوم امللكي رقم  04الفصل 32 

نوفمبر  1صادر في  2.11.044و املرسوم رقم  013ص: 1911ماي  21بتاريخ  3520جريد رسمية عدد  1911ماي  12بتاريخ  2.29.512رقم 

 .2111نوفمبر  13،ل 4142ج.ر، عدد  2111

و املتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف  01.99( بتنفيذ القانون رقم 2112ابريل  3) 1423من محرم  19من الظهير  1املدة 33 

 املراقبين و املحاسبين العموميين.
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تهدف الى ضمان تدبير الفعال لألموال  قاعدة الفصل بين وظيفة اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي

 العامة من خالل رسم الحدود بين اختصاصات كال الطرفين.

يرى ميشيل بول ان اآلمر بالصرف يمتلك سلطة القرار و يسهر على استعمال االعتمادات املالية التي 

لعمومي لمحاسب اتضعها امليزانية تحت تصرفه طبقا الحتياجات املصالح التابعة له، و يصدر االوامر ل

 34الذي يعمل على تنفيذ سندات املداخيل و الحواالت و اوامر االداء.

انطالقا من هذه القاعدة يتبين ان االمر بالصرف يختص بسلطة اتخاذ القرارات امللزمة للمالية العامة، 

روعية شبينما يختص املحاسب العمومي بسلطة تنفيذ القرارات، و منع تلك التي ال تستجيب لشروط امل

 املالية و القانونية.

 و مع ذلك يجب التمييز بين قاعدة الفصل هاته بالنسبة للمداخيل العامة عنها بالنسبة للنفقات العامة.

 بالنسبة للمداخيل: – 1

تضع أغلب التشريعات قواعد قانونية تهدف الى تحصيل مداخيل الدولة بأفضل الطرق اهمها قاعدة 

املحصلين الفعليين و قاعدة املسؤولية الشخصية و املالية للمحاسبين الفصل بين اآلمر بالصرف و 

 العموميين.

ان قاعدة الفصل بين املوظفين الذين يحصلونها من جهة ثانية تشابه حد بعيد قاعدة الفصل بين 

د بي 35اآلمرين بالصرف و املحاسبين في تنفيذ النفقات العمومية النهما تستند ان معا الى نفس التبريرات،

                                                           

 .45عيس عيس ى املراقبة االدارية م.س.ص:34 

 94ص  241حبيب ابو صقر "عمليات تنفيذ امليزانية و رقابتها" املنظمة العربية للعلوم االدارية العدد 35 
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أن قاعدة الفصل بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي ال يطبق في تنفيذ املداخيل بنفس الحدة التي 

  36يطبق في النفقات، ففي بعض الحاالت قد يسمح بدمج هاتين الوظيفتين في شخص واحد.

ال لحان مبدأ الفصل ال يجيز للمحاسبين مراقبة اعمال اآلمرين بالصرف في مجال املداخيل كما هو ا

بالنسبة لتنفيذ النفقات العمومية، فهذه الرقابة ال يمكن ان تتم اال حدود الترخيص الذي يمنحه البرملان 

و عليه يمكن للمحاسبين العموميين رفض أوامر  37سنويا للحكومة ألجل تحصيل مختلف املوارد،

 التحصيل التي يصدرها اآلمرون بالصرف قبل صدور هذا الترخيص.

محاسبين العموميين اية صالحية رقابية تتناول أعمال اآلمرين بالصرف اذ يجب عليهم كما ان ليس لل

التقيد حصرا بمضمون اوامر التحصيل، و حتى اذا اكتشفوا اخطاء فإن امر تصحيحها يرجع الى اآلمرين 

 بالصرف دون إثارة مسؤولية املحاسبين العموميين. 

ة عن كل عملية تحصيل او اداء ينجزها و يسجلها في و مع ذلك فإن املحاسب مسؤول بأمواله الشخصي

 38محاسبته و سجالته فضال عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية و جزائية.

اال ان هذه املسؤولية يجب أن ال تؤخذ على اطالقها اذ ان املحاسب ال يسأل اال عن االعمال التي يباشرها 

املخالفات بدون تدخل املحاسب او بدون علمه  شخصيا، و هذا يعني ان امين الصندوق الذي يرتكب

 مسؤول شخصيا عنها و تبقى فقط املسؤولية االدارية على عاتق املحاسب العمومي.

 بالنسبة للنفقات العمومية  - 2

                                                           

 تحصيل رسوم التسجيل و التمبر او الرسوم الجمركية على سبيل املثال36 

 1السنوي الجزء األول الباب األول املادة  أنظر قانون املالية37 

 املتعلق بتحديد املسؤولية  اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي 01.99من قانون  1املادة 38 
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نفس القواعد املتعلقة بقاعدة الفصل بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي بالنسبة للمداخيل  تطبق 

غير  ان ما يميز مجال النفقات العمومية هو الفصل الكامل بين التدخلين في  في مجال صرف النفقات

تنفيذ امليزانية، ذلك ان قاعدة الفصل بين اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي يطبق بصورة مطلقة ملا 

 يجب ان يرافق عملي االنفاق العام من حيطة و حذر. 

زام و تصفية و االمر بصرف النفقة(و مهمة االداء )تأدية و يتبين ذلك من اناطة مهمة تقرير االنفاق)االلت

 قيمة النفقة الى مستحقيها( الى شخصين مختلفين: اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي.

على هذا االساس يحظر على اآلمرين بالصرف القيام باملرحلة الحسابية، و على املحاسبين تنفيذ مرحلة 

ي العتماد هذا املبدأ و هو تركيز عمليات االنفاق في جهاز واحد او جهة االلتزام بالنفقات، و ثمة مبرر عمل

واحدة قد يؤدي الى سوء استعمال االموال العمومية، في حين ان قاعدة الفصل تجعل التواطؤ بين 

 اجهزة متعددة او عدة موظفين متعددين قليل االحتمال.

االلتزام، التصفية، االمر بالصرف و االداء، و  و معلوم ان تنفيذ النفقات العمومية يمر بأربع مراحل هي

 تشكل هاتين املرحلتين االخيرتين محور مبدأ الفصل.

و يوجه الى املحاسب العمومي ألداء النفقة بعد ان  39فاألمر بالصرف امر كتابي يصدر عم اآلمر بالصرف 

 40يتأكد من صحة ووجهة الدين.

مومية من التزاماتها، و االداء عملية مادية تتضمن تسليم اما مرحلة االداء فبموجبها تتحرر السلطة الع

النقود من قبل املحاسب بعد ان يتأكد من العناصر الواردة في االمر بالصرف. و ملا كانت التبعية املالية 

                                                           

 من املرسوم امللكي املتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية. 35الفصل39 

 عمومية.من املرسوم امللكي املتعلق بالنظام العام للمحاسبة ال 11الفصل  40 
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تقع على املحاسب العمومي: فال بد من منحه سلطة قانونية تتمثل في الرقابة على اآلمر بالصرف قبل 

 41أداء النفقة.

 حدود املحاسبين العموميين ومسؤوليتهم  : الفرع الثاني

 حدود املحاسبين العموميين على االمرين بالصرف املرتبطة بمبدأ الفصل  : الفقرة االولى

اذا كان من بين اهم املميزات املستخلصة من مبدأ الفصل بين مهام اآلمر بالصرف و املحاسب العمومي، 

تصاص االول و مهام امللية املحاسبية من اختصاص الثاني، فإن بعض هو جعل املهام االدارية من اخ

الغموض ما زال يكتنف جوانب العالقة بين الطرفين مما يشوش احيانا على حسن إنجاز املراقبة في 

 تدبير األموال العمومية نذكر من ّهه الجوانب ما يلي:

تعطيه اختصاصا رقابيا مزدوجا اختصاص ذو  املكانة املركزية التي يحتلها الخازن العام للمملكة و التي

طبيعة ادارية من خالل الخضوع التسلسلي للمحاسبين العموميين لسلطته، و اختصاص قضائي يتعلق 

بإصدار احكام و قرارات بشأن تبرئة ذمة املحاسبين او اقرار العجز في حساباتهم، مما يسحب جزءا من 

ت و يجعل من الخازن العام خصما و حكما في ذات الوقت الصالحيات املخولة للمجلس األعلى للحسابا

 بفعل السلطات القانونية املخولة له بهذا الصدد.

االعتبار السياس ي لآلمر بالصرف يطرح عدة اشكاالت اذ يرفض مبدا املسائلة اال من طرف ناخبيه او 

لية خضوع تعامالته املاالجهة التي عينته مما يجعل مسؤوليته مسؤولية نظرية اكثر منها فعلية، رغم 

 لسلطة املجلس االعلى للحسابات و لعدد من املسؤوليات االخرى.

                                                           

 .29انظر مولد عويس: "منظومة املراقبة املالية باملغرب: اي دور لحماية املال العام؟" د.د.ع.م، م.س،ص.41 
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امكانية تجاوز االمر بالصرف لرفض التأشير من طرف املحاسب و يسمى هذا االجراء االستثنائي ب"حق 

ي ف فالتسخير" و رغم ان استعماالت هذا الحق تبقى على العموم محدودة اال انها تطرح مشكلة االختال 

التأويل لبعض النصوص القانونية ترى فيها مصالح الخزينة تجاوزا لإلجراءات املنصوص عليها، بينما 

يصر اآلمر بالصرف على تنفيذها تحت مسؤوليته مما يؤثر في السير العادي للمصالح االدارية املرتبطة 

 .42بهما

 ى و محاوالت التملص من تقديم البياناتالتأخير الذي يعرفه االدالء بالوثائق و الحسابات للمجلس االعل

الالزمة او عرقلة اجراء املراقبة عليها ، و رغم الجزاءات التي يرتبها املجلس االعلى للحسابات على مخالفة 

هذه االجراءات فان التجربة في هذا املجال تؤكد غياب االهتمام جدي بفرضها او التطبيق الفعلي لهذا 

معه مرة أخرى االشكال القانوني املزمن و املتمثل في التناقض بين النص  الجانب الرقابي، مما يتأكد

 43القانوني و املمارسة العملية.

 مسؤولية االمرين بالصرف واملحاسبين العموميين : الفقرة الثانية

نية االدراك مدى نجاح االطار القانوني العام في تنظيم العالقة التي تربط بين الفاعلين في مجال تنفيذ امليز 

العامة للدولة, البد من االهتمام بعنصر املسؤولية الذي يقع على كل متدخل لتحزيل بنود امليزانية الى 

واقع ملموس, على انه هو املحدد للخط الفاصل الذي يعد اختصاصا مسيجا بقواعد قانونية ومشكال 

املراقب املالي او املحاسب  من اجراءات تقنية ال يمكن الخروج عنها او خرقها من طرف االمر بالصرف او 

 العمومي, على اعتبار ان ذلك يعرضهم للعقوبات القانونية املنصوص عليها بهذا الخصوص.

 مسؤولية املحاسبين العموميين : اوال

                                                           

 52نجيب جيري, مرجع سابق, ص  42 
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تمتد املسؤولية الشخصية واملالية للمحاسبين العموميين املنصوص عليها في القوانين واالنظمة الى كل 

تعلقة باملراكز املحاسبية التي يديرونها, وطيلة فترة مزاولتهم لوظائفهم اعتبارا من االعمال والعمليات امل

 تاريخ تنصيبهم الى تاريخ انتهاء مهامهم, فمسؤولية املحاسبين العموميين متعددة الجوانب واالسباب.

 13ن ظهير م 0فاسباب اثارة املسؤولية الشخصية واملالية للمحاسبين العموميين, كما حددتها املادة 

املتعلق بمسؤولية االمرين بالصرف واملراقبين واملحاسبين العموميين, ال تنحصر في االخطاء  2112ابريل 

االدارية فقط, وانما في االلتزامات ذات الطبيعة القانونية واملالية التي يتعين على املحاسبين العموميين 

 ظمة والقوانين املعمول بها في ميدان التدبير املالياحترامها, فاملحاسبين العموميين ملزمون باحترام االن

املنظم للمحاسبة العمومية بالنسبة للميزانية  1902ابريل  21العام او املحلي, منها املرسو امللكي الصادر في 

العامة, ونظام املحاسبة العمومية للجماعات املحلية ومجموعاتها بالنسبة مليزانيات الجماعات الترابية , 

املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشأت العامة وهيأت اخرى بالنسبة  09.11نون رقم والقا

للمؤسسات العمومية باالضافة الى مرسوم الصفقات العمومية, ومدونة تحصيل الديون العمومية, 

او  العاموالقوانين املالية السنوية املعدلة او امللغلية ملواد قانونية قد تؤثر في مجال صرف املال 

 .44تحصيله

وعلى هذا االساس فاملحاسبين العموميين يخضعون للنظام العام للمسؤولية املقررة في القوانين 

 13والتشريع الجاري به العمل باالضافة الى نظام املسؤولية الخاص باملحاسبين العموميين الصادر في 

 .2112ابريل 

وظف العمومي, فهم يتحملون شأنهم شأن باقي وما دامت صفة املحاسب العمومي يكتسبها من صفة امل

املوظفين واالعوان مسؤوليات تأديبية ومدنية وجنائية بمناسبة مزاولة مهامهم او بسبب وظائفهم, اضف 

                                                           

 21نجيب جيري, مرجع سابق ص  44 
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الى ذلك املسؤولية الشخصية واملالية التي ال نجد نظيرا لها في باقي مجاالت الوظيفة العمومية بحكم 

افظة على سندات ووثائق محاسبية, لذا فاملسؤولية الشخصية واملالية تصرفهم في اموال عمومية واملح

لدى املحاسب العمومي تكون جد ثقيلة وعقوباتها جد متشددة, النها تنصب على حماية املال العام, 

فاملسألة تمتد من الحراسة العادية الى الحراسة اليقظة والقانونية املقررة بالقوانين سواء على مستوى 

من ديون وضرائب ورسوم, من اعمال االجراءات التحفظية واالحترازية والزجرية, وعلى مستوى التحصيل 

من الرسوم  11تنفيذ النفقات العمومية, فاملحاسبون العموميون ملزمون باحترام متضيات الفصل 

لتي املنظم للمحاسبة العمومية واملتعلق بمراقبة صحة النفقة, وا 1902ابريل  21امللكي الصادر في 

تقتض ي التأكد من احترام العديد من الشروط قبل التأشير على النفقة العمومية من اجل االداء وابرام 

 ذمة املنظمة العمومية.

واذا كان املحاسبون العموميون في اطار املسؤولية املالية يسألون عن تصرفاتهم بصفة شخصية 

فون عليه, وقد تمتد مسؤوليتهم الى اعمال ويحاسبون وفق مسطرة محددة عن املركز املحاسبي الذي يشر 

وافعال اشخاص اخرين, اما عبر رابطة العالقة التبعية والرئاسية كاالعوان التابعية لهم, او تكون لهم 

سلطة االشراف واملراقبة كالوكالء واملؤدون املنتدبون, او قد ال تربطهم بهم اية عالقة كاملحاسبين 

او املحاسبين بحكم الواقع ملا يمارس هؤالء مهام محاسب عمومي ’’ les comptables de fait’’ الفعليين

 دون سند قانوني.

 مسؤولية االمر بالصرف : ثانيا

يتميز نظام املسؤولية الخاص باملتدخلين في مسلسل تنفيذ نفقات الدولة بنوع من التباين في مبادئ 

 ومجاالت اثارة املسؤولية.
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ومي كما سبقت االشارة الى ذلك مسؤولية ثقيلة مقارنة بمسؤولية ففيما تعد مسؤولية املحاسب العم

االمر بالصرف بالرغم من ان سلطة اتخاذ القرار تظل بين يدي االمر بالصرف, فمسؤولية هذا االخير 

مسؤولية تقتصر على العمليات االدارية واملالية, فهو اليقوم بعملية االداء بصفة مباشرة مما يفسر ذهاب 

التركيز غلى صفة املسؤولية الشخصية كتكيف قانوني ملسؤوليته مقابل املسؤولية الشخصية  املشرع الى

 واملالية للمحاسب العمومي.

من جهة ثانية تجدر االشارة الى وجود تمييز بين االمر بالصرف بحكم القانون )الوزراء( وباقي االمرين 

  : بالصرف من حيث طبيعة املسؤولية

ال يخضع لالختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب املتعلق ’’ ية تنص على انه فمدونة املحاكم املال

بامليزانية والشؤون املالية اعضاء الحكومة واعضاء مجلس النواب ومجلس املستشارين عندما يمارسون 

 ’’.مهامهم بهذه الصفة

لك ودة, شأنها في ذطبقا لذلك فان مسؤولية االمرين بالصرف الرئيسيين تبقى مسؤولية نظرية محد

يقر صراحة  2111من دستور  94شأن املسؤولية الجنائية التي لم يسبق ان تمت اثارتها, مع ان الفصل 

باملسؤولية الجنائية العضاء الحكومة بما في ذلك رئيسها امام محاكم اململكة عما يرتكبونه من جنايات 

 وجنح اثناء ممارستهم ملهامهم.

الحظة االساسية هي ان مسؤولية الوزراء تبقى مسؤولية سياسية بامتياز, وتجدر االشارة على ان امل

ويمكن ان تثار من طرف امللك او رئيس الحكومة نتيجة الخطاء ارتكبوها او نتيجة لضعف في تدبير 

من الدستور, للملك بمبادرة منه, بعد استشارة رئيس الحكومة ان  42قطاعهم, طبقا الحكام الفصل 

 اكثر, من اعضاء الحكومة.يعفي عضوا او 
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مقابل هذا نجد ان االمرين بالصرف املنتدبين واالمرين بالصرف املساعدين ونوابهم يعتبرون خاضعين 

للتأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية امام املجلس االعلى للحسابات عن اي خطأ قد يرتكبونه في 

 ممارستهم للمهامهم.

شكلة محطة اساسية في بلورة مفهوم جديد ملسؤوليى االمر  2112نة وتجدر االشارة هنا الى ان س

من النظام العام للمحاسبة العمومية ينص على ان االمرين  2بالصرف, فقبل هذه السنة ومع ان الفصل 

بالصرف يتحملون بمناسبته مزاولة مهامهم املسؤوليات املقررة في القوانين واالنظمة املعمول بها, فانه 

صعب تحديد مسؤولية االمر بالصرف بدقة فيما كانت مسؤولية املحاسب العمومي محددة كان من ال

 على وجه الدقة.

اصبح االمر بالصرف يتعرض باالضافة للمسؤولية التأديبية  02.99و  01.99وعقب صدور القوانين رقم 

صرف واصبح كل امر بالاو املدنية او الجنائية الى عقوبات قد يصدرها املجلس االعلى للحسابات في حقه, 

مسؤوال عن القرارات التي يتخذها ويؤشر عليها او ينفذها من تاريخ استالمه ملهامه الى تاريخ انقطاعه 

 عنها شأنه في ذلك شأن املحاسب.

وقد تثار مسؤولية االمر بالصرف املنتدب او االمر بالصرف املساعد امام املجلس االعلى في مجال التأديب 

  : انية والشؤون املالية عن مجموعة محددة من املخالفات التي يرتكبها ونخص بالذكر منهااملتعلق بامليز 

 مخالفة قواعد االلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها واالمر بصرفها  -

 عدم احترام النصوص التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية  -

 املوظفين واالعوان  مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون -

 مخالفة القواعد املتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها واالمر بصرفها  -
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وغيرها من املخالفات, اال انه تجدر االشارة الى مسألة جد مهمة وهي ان مسؤولية االمرين بالصرف 

ة الذكر فات السالفالثانوين واالمرين بالصرف املساعدين امام املجلس االعلى الرتكابهم احدى املخال

ليست مسؤولية مطلقة, اذ يكفي ان يدلي املسؤول الذي ارتكب املخالفة عن رئيسه التسلسلي او 

عن اي شخص اخر مؤهل الصدار هذا االمر لتنتقل املسؤولية امام املجلس االعلى الى من اصدر هذا 

 االمر.

 الصرف املساعدين ونوابه تبقىخالصة القول ان مسؤولية االمرين بالصرف املنتدبين واالمرين ب

مسؤولية محدودة وبعيدة كل البعد عن املسؤولية التي يتعرض لها املحاسبين العموميين, والتي تظل 

مسؤولية ثقيلة وواسعة, كما ان مسؤوليتهم قد تثار عن اخطاء  02.99رغم ما جاء به القانون رقم 

ت بل ايضا املحاسبين السابقين لهم متى كانيرتكبها الغير باعتبارهم مسؤولين عن اعمال مرؤوسيهم 

التحفظات التي اشاروا لها في محضر تسلمهم ملهامهم ال تشير الى الخطأ الذي وفق عليه قاض ي 

 املجلس االعلى .

عالوة على ذلك فان مسطرتا االعفاء من املسؤولية وابرام الذمة على وجه االحسان قد تشكالن هما 

 مكانية افالت االمر بالصرف او املحاسب العمومي من العقاب.كذلك ضعفا في هذا املجال ال 

 املراقبة التراتبية والتدبير املندمج للنفقات  : املطلب الثاني

 املراقبة التراتبية واالستثناءات الواردة عليها : الفرع االول 

 املراقبة التراتبية  : الفقرة االولى

 راتبية مخففة ومراقبة تراتبية مقرونة بتخفيف اضافي.مراقبة ت : املراقبة التراتبية للنفقة درجتان

 املراقبة التراتبية املخففة : اوال
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تطبق املراقبة التراتبية املخففة على نفقات املصالح االمرة بالصرف التي تتوفر على نظام مراقبة داخلية 

ة صوص التشريعييمكنها, في مرحلة االلتزام بالنفقة, من التأكد من مشروعية النفقة على ضوء الن

والتنظيمية ذات الطابع املالي, ومن مجموع النفقة التي تلتزم بها االدارة طيلة سنة االدراج, ومن 

االنعكاسات املحتملة لاللتزام على استعمال مجموع االعتمادات برسم السنة املالية الجارية. كما يمكنها 

من وجود تأشيرة املحاسب العمومي على مقرر في مرحلة االمر بالصرف من التأكد من توفر االعتمادات, و 

 االلتزام, ومن عدم اداء الدين املستحق اكثر من مرة واحدة.

ويتولى املحاسب العمومي ممارسة املراقبة التراتبية املخففة على نفقات املصالح االمرة بالصرف, مع 

من توفر االعتمادات واملناصب  السابق بيانها, في مرحلة االلتزام, من خالل التأكد مراعاة االستثناءات

املالية, وصحة العمليات الحسابية املتعلقة بمبلغ االلتزام, وكذا صحة االدراج املالي. كما يقوم ايضا 

بالتأكد من مدى مشروعية مقترح االلتزام بالنظر للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع املالي, 

  : التي تتعلق بما يلي وذلك بالنسبة ملقترحات االلتزام بالنفقات

 قرارات تعيين موظفي واعوان الدولة وترسيمهم واعادة ادماجهم وتغيير درجاتهم ومغادرة الخدمة -

 عقود االيجار االصلية والتعديلية -

نفقات املوظفين غير املرتبطة بالوضعيات االدارية والرواتب, على ان ال يزيد مبلغها عن عشرة  -

 ( درهم11111االف )

 ( درهم111.111عدات والخدمات التي يتجاوز مبلغها مائة الف )نفقات امل -

الصفقات والعقود والقرارات التعديلية املرتبطة بها والتي تتجاوز قيمة كل واحدة منها على حدة  -

 ( درهم411.111اربعة مائة الف )

 الصفقات التفاوضية ايا كان مبلغها -
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بخصوص الصفقات وعقود القانون العادي  العقود التي يتم ابرامها مع املهندسين املعماريين -

 ( درهم211.111التي يتجاوز مبلغها مائتي الف )

ويتحدد اجال وضع او رفض وضع تأشيرة االلتزام من قبل املحاسب العمومي, وكذا ابداء مالحظاته, في 

 ( ايام بالنسبة للنفقات االخرى.14( ايام بالنسبة لصفقات الدولة واربعة )11عشرة )

ء االمر بالصرف من املراقبات, السابق بيانها, ال يعني اعفاءه من املسؤولية. فاالمر يتعلق, في ان اعفا

الحقيقة, بنقل املراقبة التي يمارسها املحاسب العمومي الى االمر بالصرف, الذي يتوجب عليه التأكد من 

اس التي ادرحت خاللها, واالنعك ان االلتزام يهم مجموع النفقة التي تلتزم بها االدارة املعنية طيلة السنة

الذي يكون لهذا االلتزام على مجموع اعتمادات الستة الجارية والسنوات الالحقة. كما ان االمر بالصرف 

 يعتبر مسؤوال عن مشروعية مقترحات االلتزام التي لم تعد تخضع ملراقبة املشروعية.

 املراقبة التراتبية املقرونة بتخفيف اضافي  : ثانيا

 شروط االستفادة من التخفيف االضافي ؟ وما هو مدى ونطاق هذا التخفيف ؟ ماهي

 شروط االستفادة من التخفيف االضافي  -أ

خول املشرع للمصالح االمرة بالصرف امكانية االستفادة من تخفيف اضافي للمراقبة التراتبية للنفقة, 

تقييم الكفاءة  : لشرطين اساسين همابواسطة قرار يتخذه الوزير املكلف باملالية, في حالة استيفائها 

 التدبيرية للمصالح املذكورة من جهة وتوفرها على نظام لالفتحاص واملراقبة الداخلية من جهة اخرى.

 _ تقييم الكفاءة التدبيرية للمصالح االمرة بالصرف

بادرة منه او بم يجري تقييم الكفاءة التدبيرية للمصالح االمرة بالصرف بأمر من الوزير املكلف باملالية,

بناء على طلب الوزير املعني باالمر, من خالل عملية افتحاص تقوم بها املفتشية العامة للمالية او الخزينة 



 

 

69 

العامة للمملكة او اي جهاز للتفتيش او املراقبة او أية هيئة مراقبة او افتحاص بقرار للوزير املكلف 

 باملالية.

  : مرجعي لالفتحاص يشمل جوانب اربعة, هيوتنجز عملية االفتحاص على اساس نظام 

 كفاءة التدبير املالي  -

 كفاءة تنفيذ النفقات  -

 كفاءة املراقبة الداخلية  -

 كفاءة تدبير املعلومات -

وتتوج عملية االفتحاص بصياغة تقرير االفتحاص, الذي يبرز مدى اهلية املصالح االمرة بالصرف, 

 الضافي من عدمها.الخاضعة لالفتحاص, لالستفادة من التخفيف ا

 _ التوفر على نظام لالفتحاص واملراقبة الداخلية

تتوقف استفادة املصالح االمرة بالصرف من نظام التخفيف االضافي, الى جانب تقييم الكفاءة التدبيرية 

لهذه املصالح, كما تمت االشارة الى ذلك من قبل, على توفرها على نظام لالفتحاص واملراقبة الداخلية 

  : ا من التأكد مما يلييمكنه

 مشروعية النفقات بالنظر للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الطابع املالي الجارية عليها -

 صحة العمليات الحسابية املتعلقة بمبلغ االلتزام -

 صحة االدراج املالي للنفقة -

 مدى ونطاق املراقبة التراتبية املقرونة بالتخفيف االضافي –ب 

 تبية املقرونة بالتخفيف االضافي على مرحلتي االلتزام واالداء تنصب املراقبة الترا
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 _ في مرحلة االلتزام 

  : يتأكد املحاسب العمومي, في مرحلة التزام املصالح االمرة بالصرف بالنفقة, من املعطيات التالية

 توفر االعتمادات واملناصب املالية -

النصوص القانونية والتنظيمية ذات  مشروعية مقترحات االلتزام بالنفقات التالية, في ضوؤ  -

 الطابع املالي الجاري بها العمل 

القرارات املتعلقة بالتعيين اوالترسيم او اعادة االدماج او تغيير الدرجة او مغادرة الخدمة الخاصة  -

 بموظفي واعوان الدولة

 العقود االصلية والتعديلية لاليجار  -

ية املرتبطة بها والتي يتجاوز مبلغ كل منها, على حدة, الصفقات والعقود امللحقة والقرارات التعديل -

 ( درهم 1111.111مليون )

 الصفقات التفاوضية ايا كان مبلغها -

 العقود التي يتم ابرامها مع املهندسين املعمارين في شأن الصفقات املشار اليها اعاله  -

( ايام 12ظاته على اجل سبعة )ويتوفر املحاسب العمومي لوضع تأشيرة االلتزام او رفضها او ابداء مالح

 ( ايام بالنسبة للنفقات االخرى.13بالنسبة لصفقات الدولة وعلى اجل ثالثة )

وتسري على املراقبة التراتبية في هذه املرحلة كافة االجراءات املتعلقة بكيفية ممارسة املراقبة من قبل 

 ها.ملعنية من مراجع التأشيرة السابق بياناملحاسب العمومي, وكذا تلك املتعلقة بالزامية تمكين االطراف ا

 _ في مرحلة االداء 



 

 

71 

يقوم املحاسب العمومي, قبل وضع تأشيرته من اجل االداء, بمراقبة صحة النفقة, وذلك من خالل 

  : التأكد من

 صحة العمليات الحسابية املتعلقة بتصفية النفقة -

 الصفة االبرائية للتسديد -

 مفوضهامضاء االمر بالصرف املؤهل او  -

 وجود الوثائق واملستندات املثبتة للنفقة -

هذا, وال يمكن للمحاسب العمومي, خالل مرحلة االداء في حالة التخفيف االضافي, ان يقوم ويعيد القيام 

 بمراقبة مشروعية النفقة.

الى  اغير ان جميع االجراءات املسطرية املتعلقة بوضع التأشيرة على االوامر باالداء او ايقافها وارجاعه

املصالح االمرة بالصرف, وكذا االجال التي يتوفر عليها املحاسب العمومي للقيام بذلك, الخاصة بمراقبة 

صحة النفقة في اطار املراقبة التراتبية السابق بيانها, تسري كذلك على مراقبة صحة النفقة في اطار 

 املراقبة التراتبية املقترنة بالتخفيف االضافي.

 االستثناءات الواردة على تطبيق نظام املراقبة التراتبية  : الفقرة الثانية

تقتض ي طبيعة بعض املؤسسات, وكذا بعض انواع النفقات العمومية, اعفاءها من نظام املراقبة 

  : التراتبية, يتعلق االمر بالنفقات والهيئات التالية

ات راقبة االلتزام بالنفقالنفقات املؤداة دون امر سابق بصرفها التي ال تعرض للتأشيرة عند م -

املتعلق باملحاسبة  1902ابريل  21الصادر بتاريخ  00.311من املرسوم امللكي  35تطبيقا للفصل 
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العمومية, ماعدا اذا كانت هذه النفقات تتعلق بأجور موظفي واعوان الدولة املدنيين 

 ’’ ةتشكل استثناء للمراقبة التراتبي’’ والعسكريين. وبذلك فان هذه النفقات 

 ادارة الدفاع الوطني -

 مجلس النواب ومجلس املستشارين -

النفقات املنجزة بالخارج من طرف االعوان املحاسبين للمراكز الدبلوماسبة والقنصلية والتي  -

تخضع ملراقبة خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية, التي حلت محل الوكالة املحاسبية 

يونيو  14الصادر في  12.11.1441ية بموجب املرسوم املركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصل

2112  

  : جدول يلخص

 النفقات املعنية باملراقبة التراتبية / املخففة والنفقات املستثناة منها. -

 النفقات املعنية باملراقبة التراتبية املقرونة بتخفيف اضافي والنفقات املستثناة منها. -
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 الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها - 

تعلقة ين املالعقود املبرمة مع املهندسين املعماري -

 بهذه الصفقات

االتفاقيات و عقود القانون العادي التي يقل  -

 درهم. 211.111مبلغها عن 

 

 

 راقبة التراتبية )املخففة(النفقات املعنية بامل املحاسب العمومي

توفر االعتمادات و املناصب  -

 املالية

   

صحة العمليات الحسابية ملبلغ  -

 االلتزام

 

 االدراج املالي  -

 

نفقات املوظفين و االعوان، غير تلك املتعلقة بتغيير في                      -

 درهم  11.111الوضعية االدارية، التي يقل مبلغها او يساوي  

 111.111نفقات املعدات و الخدمات  التي تقل قيمتها عن  -

 درهم

الصفقات و العقود امللحقة و القرارات التعديلية املرتبطة بها و  -

 درهم 411.111التي تقل قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل عن 
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 املحاسب العمومي

 

 النفقات املستثناة من املراقبة التراتبية )املخففة(

 

 توفر االعتمادات و املناصب املالية   -

 صحة العمليات الحسابية ملبلغ االلتزام -

 ملالياالدراج ا -

املشروعية بالنظر الى االحكام التشريعية و  -

 التنظيمية ذات الطابع املالي

قرارات التعيين و الترسيم و اعادة االدماج و  -

تغيير الدرجة و مغادرة الخدمة الخاصة بموظفي 

 و اعوان الدولة

العقود االصلية لاليجار و العقود التعديلية  -

 املرتبطة بها

في  ن غير تلك املتعلقة بتغيير نفقات املوظفين، م -

الوضعية االدارية، على ان يفوق مبلغها عشرة 

 درهم( 11.111آالف )

نفقات املعدات و الخدمات التي يفوق مبلغها  -

 ( درهم111.111مائة الف )
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الصفقات و العقود امللحقة و القرارات  -

التعديلية املرتبطة بها و التي تفوق قيمتها، 

أربعة مائة ألف  مأخوذة بشكل منفصل،

( درهم، و كذا العقود املبرمة مع 411.111)

 املهندسين املعماريين املتعلقة بهذه الصفقات.

 الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها. -

االتفاقيات و عقود القانون العادي التي يفوق  -

 ( درهم.211.11مبلغها مائتي ألف )

 

 املحاسب العمومي
 ة التراتبية )التخفيفالنفقات املعنية باملراقب

 االضافي(

 توفر االعتمادات و املناصب املالية.  -

 

نفقات املوظفين و االعوان، غير تلك املتعلقة  -

 بتغيير في الوضعية االدارية مهما كان مبلغها

 نفقات املعدات و الخدمات مهما كان مبلغها -

الصفقات و العقود امللحقة و القرارات  -

ة بها و التي تقل قيمتها، مأخوذ التعديلية املرتبطة
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درهم باستثناء  1.111.111بشكل منفصل عن 

 الصفقات التفاوضية

العقود املبرمة مع املهندسين املعماريين املتعلقة  -

 بهذه الصفقات

االتفاقيات و عقود القانون العادي مهما كان  -

 مبلغها.

 

 

 املحاسب العمومي

 

 افي(اتبية )التخفيف االضالنفقات املستثناة من املراقبة التر 

 توفر االعتمادات و املناصب املالية. -

املشروعية بالنظر الى االحكام  -

التشريعية و التنظيمية ذات الطابع 

 املالي

قرارات التعيين و الترسيم و اعادة االدماج و تغيير الدرجة و  -

 مغادرة الخدمة الخاصة بموظفي و اعوان الدولة

 يجار و العقود التعديلية املرتبطة بهاالعقود االصلية لإل  -

الصفقات و العقود امللحقة و القرارات التعديلية املرتبطة  -

 1.111.111بها و التي تقل قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل عن 

درهم و العقود املبرمة مع املهندسين املعماريين املتعلقة بهذه 

 الصفقات



 

 

77 

 الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها. -

 

 

 تتبع جودة تنفيذ النفقة والتدبير املندمج للنفقات : الفرع الثاني

 منظومة تتبع جودة النفقة : الفقرة االولى

 مؤشرات التتبع  : أوال

اوكل املشرع الى الخزينة العامة للمملكة صالجيات وضع منظومة من املعايير واملؤشرات بهدف تتبع تنفيذ 

التنفيذ من قبل املصالح االمرة بالصرف والثبث من ان هذه  النفقة والتأكد من وجود وسالمة مساطر 

 االخيرة الزالت في نفس املستوى الكفاءة التدبيرية الذي اهلها لالستفادة من نظام املراقبة التراتبية للنفقة.

  : ويتم هذا التتبع من خالل العناصر التالية

 يذ النفقة من طرف املصالحوضع مؤشرات لتتبع جودة تنفيذ النفقات, تنصب على مسار تنف -

االمرة بالصرف, وكذا على أية معلومة اخرى تتوفر عليها الخزينة العامة للمملكة مرتبطة بمحيط 

 تدبير النفقة من طرف املصالح املذكورة.

اجراء تحقق بعدي بشأن النفقات التي تم االلتزام بها واالمر بصرفها من قبل املصالح االمرة  -

( وبحسب طبيعة النفقة, ويمكن التحقق البعدي sondageق سبر لالراء )بالصرف, وذلك عن طري

من القرارات غير الخاضعة ملراقبة املشروعية, انطالقا من عينة من قرارات التنفيذ, تمكن 

املحاسب العمومي من التأكد من مطابقة مساطر االلتنزامات بنفقات الدولة واالمر بأداءها 

 ا.للنصوص التنطيمية املعمول يه
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 االستثناءات املستخرجة من منظومة التتبع : ثانيا

يقوم املحاسب العمومي, كل ستة اشهر, باعداد وثيقة تتعلق بوضعية تتبع النفقات الخاصة بكل مصلحة 

 امرة بالصرف, بناء على مؤشرات التتبع السابق ذكرها, ويوجهها الى الخازن العام للمملكة.

ركيبي, نصف سنوي يتضمن االستنتاجات املستخرجة من منظومة التتبع, ويتولى هذا االخير توجيه تقرير ت

 الى الوزير املكلف باملالية, الذي يبعثه بدوره الى الوزير املعني باالمر.

فاذا تبين ان مصلحة امرة بالصرف لم تعد تستجيب للشروط التي اهلتها لالستفادة من نظام املراقبة 

 الية يوقف تطبيق املراقبة التراتبية على املصلحة املذكورة, وذلك بموجبالتراتبية, فان الوزير املكلف بامل

 قرار يتخده بعد ان يقوم باشعار الوزير الذي تتبع له هذه املصلحة.

 وفي هذه الحالة بأمر الوزير املكلف باملالية باخضاع املصلحة املعنية الفتحاص جديد. 

 قات تطوير التدبير املندمج للنف : الفقرة الثانية

اتسم تدبير نفقات الدولة بتعدد مساطره واملتدخلين فيه, مما اثر سلبا على فعالية النفقات العمومية, 

ومن حيث مردوديتها, فضال عن صعوبة التحكم في املعطيات املحاسبية املتعلقة بتنفيذ امليزانية, الختالفها 

التصفية, بسبب ما يتطلب ضبط هذه من متدخل اخر, االمر الذي اثر سلبا على وثيرة تهييئ قوانين 

 املعطيات والتحقق منها.

وتفاديا لهذه الوضعية بادرت السلطات العمومية خالل السنوات االخيرة, الى فتح مجموعة من االوراش, 

الهادفة الى تحسين مستوى كفاءة املوارد البشرية لالدارة, والتحكم الجيد في اعداد املوظفين, واعادة 

الداري للحد من املركزية املفرطة, وتطوير ادائه ارتباطا بالفعالية واالخالقيات والسرعة هيكلة الجهاز ا
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على مستوى التنفيذ والعمل, ومن بين هذه االجراءات املتخذة في هذا االطار, تطوير العالقات بين 

 مات .علو املتدخلين العموميين, وتبسيط االجراءات من حيث طرق العمل عن طريق ادماج تكنوبوجيا امل

وينبني مشروع التدبير امليزانياتي واملحاسبي املعلوماتي واملندمج, على ادماج مجموع االجراءات املشتركة 

واملوزعة من طرف مختلف الفاعلين املتدخلين في النفقة, داخل نظام معلوماتي وحيد, يسمح بتبادل 

 املعلومة في الوقت املناسب.

اصل بين مختلف االنظمة املعلوماتية للمتدخلين في مسلسل تنفيذ ويهدف هذا التدبير الى تعزيز التو 

النفقات العامة ) االمر بالصرف واالمرين بالصرف املساعدين واجهزة البرمجة والرقابة (, وضمان معالجة 

 اوتوماتيكية لتتبع وانجاز االعتمادات واالستغالل االمثل للمعطيات .

كومة, يروم باالساس بلوغ مجموعة من االهداف, اهمها ما وقد صدر في هذا الشأن منشور لرئيس الح

  : يلي

 االستعمال املحكم للتقنيات الحديثة لالعالم والتواصل في مجال تدبير النفقات العمومية -

التوفر على اداة فعالة للتدبير, مندمجة باحكام في انظمة كل املتدخلين في تدبير النفقة العمومية,  -

 سة صالحياته في افضل شروط الثقة والسرعةوتمكن كل متدخل من ممار 

 ترشيد وتبسيط مسالك ومساطر تنفيذ النفقات العمومية -

 تسريع مسلسل اعداد مشاريع قوانين التصفية -

 تعميم نظام التدبير املندمج للنفقات على جميع مصالح االمرة بالصرف -

  التتبع الحازم لوثيرة تنفيذ قوانين املالية بفضل وضع لوحات القيادة -

ويبقى الهدف االساس ي من تطوير منظومة التدبير املندمج للنفقات العمومية, هو اصالح نظام مراقبة 

النفقات العمومية باملغرب, وذلك في اطار حركية اصالحية واسعة في ميدان حكامة التدبير العمومي, عبر 
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بسيط تعتمد على تقييم االداء وتاالستبدال التدريجي للمراقبة القبلية الجاري بها العمل, بمراقبة بعدية 

مسلسل املراقبة, وتقليص اجالها وكلفتها, وتطوير مراقبة حسن االداء على مستوى االدارات, بشراكة مع 

كافة املتدخلين في مسلسل النفقة العمومية, من اجل القيام بافتحاص فعالية ونجاعة النفقات 

امة للمالية, بافتحاص تنفيذ ميزانيات االدارات, اعتمادا العمومية, وفي هذا االطار, تم توكيل املفتشية الع

 على مؤشرات حسن االداء.

 

  : خاتمة

من خالل دراستنا للعرض, يتضح لنا ان مراقبة الخزينة العامة للمملكة تتمثل مهامها في الرقابة على 

 نا من خالل عرضناتنفيذ امليزانية, من خالل السلطة التي يمارسها الخازن العام للمملكة, ولقد حاول

مالمسة الجوانب املحيطة بمراقبة الخزينة العامة, وابرزنا من خاللها اهم وسائل املراقبة القبلية 

والتحديات التي تواجه هذه الرقابة, في سبيل تأديت دورها بشكل فعال, وكذلك تناولنا بعض مظاهر 

يكفي لكن مع ضرورة االنفتاح على االنماط االصالحات التي عرفتها املنظومة الرقابية الداخلية , وهذا ال 

واالساليب الجديدة التي استعملتها مجموعة من التجارب املقارنة واتبثت نجاعتها على مستوى الرقابة 

 على املال العام.

فاملغرب بدوره فتح عدة اوراش في هذا املنحى, بداية باصالح املراقبة العام لالتزام بنفقات الدولة, 

 زينة العامة للمملكة مع الحفاظ على املهام التي كانت منوطة بها.وادماجها بالخ

وخالصة القول يجب االعمال على تطوير ادوات املراقبة اكثر حداثة, ملسايرة الوقت الحالي وكذا تتبع 

الوصايا التي اطلقتها منظمة االنتوساي وخاصة في استقالل اجهزة املراقبة على السلطة التنفيذية او 

 .الحكومة 
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 الئحة املراجع

  : الكتب

 , مطبعة الحمامة, تطوان  2110ضياء السمن وابراهيم صبري, املالية العامة, الطبعة االولى 

 , مطبعة املعارف الجديدة, الرباط 2112نجيب جيري, الرقابة املالية باملغرب بين الحكامة املالية ومتطلبات التنمية, طبعة 

ية سؤال الوظيفة ورهان البحث عن الحكامة املالية املفقودة, دار نشر املعرفة, مطبعة املعارف الجديدة, نجيب جيري, نظام الرقابة املال

  2112طبعة 

 , الرباط 2112عسو منصور, قانون امليزانية العامة ورهان الحكامة املالية الجيدة, مطبعة املعارف الجديدة , الطبعة االولى 

  : النصوص القانونية

 املتعلق بمراقبة االلتزام بنفقات الدولة. 1925بتغيير وتتميم مرسوم  2111دجنبر  31الصادر في  2.11.2021املرسوم رقم 

 القاض ي بالحاق مراقبة االلتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة. 2110فبراير  13الصادر في  2.10.52املرسوم رقم 

 املتعلق بمراقبة نفقات الدولة  2111نونبر  4الصادر بتاريخ  2.12.1235املرسوم رقم 

 2.19.011بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما وقع تتميمه وتغييره باملرسوم رقم  1902ابريل  21الصادر بتاريخ  331.00املرسوم رقم 

 .2111يناير  22الصادر بتاريخ 

 املتعلق باملحاكم املالية 2112يونيو  13الصادر بتاريخ  02.99القانون رقم 

 املتعلق بتحديد مسؤولية االمرين بالصرف واملراقبين واملحاسبين العموميين 2112ابريل  3الصادر بتاريخ  01.99قانون رقم ال

  : االطروحات والرسائل

  : االطروحات

  2115طارق اللباخ, اصالح املالية العامة باملغرب, اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, كلية الحقوق سال 

 ,يق ادساس ي, املراقبة االدارية على تنفيذ نفقات الدولة باملغرب, اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, كلية الحقوق الرباط اكدالتوف

2113/2114  
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الحقوق طنجة,  ةاحمد الجراري, املسؤولية في مجال تنفيذ امليزانية العامة في التشريع املغربي, اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, كلي

2112/2113  
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 املغربي واملقارن 

 مظاهر الحماية القانونية لألسرة في ضوء مقتضيات قانون الضمان االجتماعي

 

 بوبكر أمزياني 

 باحث في القانون خاص                                                                                                                             

 

 

 مـــقــدمــــة

يستفيد أفراد األسرة املشتركين في صندوق الضمان االجتماعي من بعض التعويضات املالية موزعة    

بين تعويضات مالية قصيرة األمد وتعويضات مالية طويلة األمد، غير أن هذه التعويضات املالية في 

ء الذي يحول دون تحقيق حاجيات أفراد األسرة املغربية مجملها تصطدم بالعديد من املعوقات الش ي

 املنخرطين في هذا الصندوق.

فما هي أنواع هذه التعويضات؟ وما هي أهم التحديات التي تحول دون أن يلبي صندوق الضمان    

 االجتماعي حاجيات األسرة؟

 سنحاول االجابة على هذه األسئلة من خالل مطلبين اثنين : 

 أنواع التعويضات املمنوحة ألفراد األسرة   املطلب األول:

 املطلب الثاني: تحديات صندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 أنواع التعويضات املمنوحة ألفراد األسرة   املطلب األول:

التعويضات املمنوحة للمؤمن له هي نوعان: تعويضات قصيرة األمد )الفقرة األولى(، وأخرى طويلة    

 باإلضافة إلى التأمين االجباري األساس ي عن املرض )الفقرة الثالثة(. لثانية(،األمد )الفقرة ا
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 : التعويضات القصيرة األمد  الفقرة األولى

التعويضات القصيرة األمد هي التعويضات املمنوحة في حالة املرض أو حادث ال يجري عليه التشريع    

عانات املمنوحة للوفاة )ثانيا(، باإلضافة إلى الخاص بحوادث الشغل واألمراض املهنية ) أوال(، واإل 

 التعويضات اليومية املمنوحة عن األمومة ) ثالثا(.

 أوال: التعويضات اليومية عن املرض أو الحادث :

تمنح لفائدة املؤمن له تعويضات يومية عن الحوادث واألمراض التي تعرض لها هذا األخير وكانت غير    

دث الشغل واألمراض املهنية، ولالستفادة من هذه التعويضات يجب على خاضعة للتشريع الخاص بحوا

أشهر املدنية السابقة  0يوم متصلة أو غير متصلة من االشتراك خالل  54املؤمن له أن يثبت قضاء 

 .45لحدوث العجز

أسبوع على  52حيث يتم صرف التعويض اليومي عن املرض أو الحادث ابتداء من اليوم الرابع طيلة    

 شهر متتابعة والتي تلي مرحلة العجز مع استحقاقه في كل يوم عمل أو عطلة. 24األكثر خالل 

ويساوي هذا التعويض ثلثي األجر اليومي املتوسط للمؤمن له املتعرض للمرض أو الحادث دون أن    

 .1922من ظهير  35يقل عن ثلثي الحد األدنى القانوني لألجر حسب منطوق الفصل 

 انة املمنوحة عن الوفاةثانيا: اإلع

في حالة وفاة املؤمن له الذي كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية عن املرض أو كان مستفيدا    

 .46من راتب الزمانة أو الشيخوخة فإن هذه الوفاة تمنح الحق لذوي الحقوق في االستفادة من اإلعانة

                                                           

 الفقرة األولى من نظام الضمان االجتماعي. 32الفصل  -45 

 .50، ص 2115املغربي"، الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس،  محمد بنحساين: "القانون االجتماعي -46 
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يوم  54األجير أو صاحب الراتب املتوفى قد قض ى  غير أنه لالستفادة من هذه اإلعانة يتعين أن يكون    

أشهر املدنية السابقة عن الوفاة، أما إذا كانت هذه الوفاة  0متصلة أو غير متصلة من االشتراك خالل 

ناتجة عن حادثة تعزى إلى الغير وكان األجير وقت وقوع الحادثة خاضعا لنظام الضمان االجتماعي، فإن 

 .47إلعانة حتى في غياب مدة االشتراك أعالهذوي الحقوق يستفيدون من ا

أشهر من الوفاة  9ويجب على ذوي الحقوق أن يقدموا طلب االستفادة من هذه اإلعانة داخل أجل    

 تحت طائلة التقادم ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

التعويضات  مرة معدل األجرة اليومية التي قدرت أو تقدر على أساسها 01وتبلغ قيمة هذه اإلعانة    

اليومية، أو مرتين معدل األجرة الشهرية املقدر على أساسها راتب الزمانة أو الشيخوخة حسب الحالة، 

فبراير  21درهم حسب ما هو محدد حاليا بمقتض ى مرسوم  11.111دون أن يقل مبلغ اإلعانة عن 

199148. 

ه ي نفس الدرجة الذين كان املؤمن لوتوزع اإلعانة على الوفاة بالتساوي على املستفيدين املرتبين ف   

 يتكفل بهم عند وفاته حسب الترتيب اآلتي:

 الزوج املتوفى عنه أو الزوجات -

 الفروع عند عدم وجود الزوج -

 األصول عند عدم  وجود الفروع -

 49.اإلخوة أو األخوات عند عدم وجود األصول  -

 .: التعويضات اليومية املمنوحة عن األمومة ثالثا

                                                           

 الفقرة الثانية من نظام الضمان االجتماعي. 43الفصل  -47 

 .50محمد بنحساين، م س، ص  -48 

 من نظام الضمان االجتماعي. 45انظر الفصل  -49 
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يرة التي تتوقف عن مزاولة أي عمل مأجور بسبب وضع حملها من التعويضات اليومية ، تستفيد األخ   

أي  1999سنة  12.324إلى  1902سنة  1122وقد ارتفع عدد املستفيدات من التعويضات اليومية من 

درهم  342.111وذلك فقد انتقلت املبالغ املصروفة بهذه الصفة من  % 2.11بمعدل سنوي يصل إلى 

 .% 15,9بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى  1990درهم سنة  12111111إلى  1902سنة 

يوما متصلة،  54ومن بين شروط منح هذه التعويضات أن تثبت املعنية باألمر أنها أدت االشتراك عن    

أو غير متصلة خالل األشهر املدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب 

ثم أن تنقطع فعال عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويضات، ويحب أن  وضع حملها،

 تقطن باملغرب.

ويتعين على املؤمن لها تحت طائلة التقادم ما لم تصل دون ذلك قوة قاهرة أن تودع طلب التعويضات    

بتداء من تاريخ اليومية عن الوالدة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي داخل أجل تسعة أشهر ا

  التوقف عن العمل.

 الثانية : التعويضات الطويلة األمد الفقرة  

تنقسم اإلعانات االجتماعية الطويلة األمد إلى ثالث أنواع هي: راتب الزمانة )أوال(، وراتب الشيخوخة    

 )ثانيا(، وراتب املتوفى عنهم )ثالثا(.

 أوال: راتب الزمانة

يتضح لنا أن هناك شروط أساسية لالستفادة من راتب الزمانة  1922ر من ظهي 42بالرجوع للفصل    

 وهذه الشروط هي:

 إصابة العامل بالزمانة أو عجز صحي تام 

  توفر العامل على مدة من التأمين واالشتراك في الصندوق الوطني للضمان

 االجتماعي
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 أن ال يصل العامل إلى سن التقاعد 

أن املشرع املغربي لم   50ملالحظات بخصوص هذه الشروط وهيوذهب بعض الفقه إلى إبداء بعض ا   

يتطلب إصابة العامل بزمانة تسفر عن تدهور تام في حالته الصحية بحيث يكفي تعرض العامل لزمانة 

 يظن أنها مستمرة أو مفترضة، بشط أن ال تكون ناتجة عن حادثة شغل أو مرض منهي.

من التعويض يجب أن يتوفر على مدة من التأمين تقدر بـ عموما لكي يستفيد العامل املصاب بالزمانة 

شهر سابقة لبداية العجز عن العمل الذي  12يوم من التأمين خالل  111يوم على األقل منها  1111

من معدل األجر الشهري بحيث يحدد األجر الشهري هذا باعتباره  % 51يعادل نسبة ترتبت عنه الزمانة، و 

جزء من مجموع األجور املفروض عليها واجب االشتراك واملقبوضة خالل  01جزء أو من  12جزءا من 

السنة األولى أو خالل الخمس السنوات السابقة ألخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل 

  .املترتبة عليه الزمانة

من مدة التأمين كما نالحظ أن املشرع قد راعى وضعية العامل املصاب ببعض األمراض الخطيرة أعفاه  

املطلوبة وذلك في الحالة التي يكون مصابا بمرض مزمن مثل السل والسرطان ولم يشف منه مع انصرام 

 أسبوع. 52مدة 

وفي هذه الحالة يكفي توفر املؤمن له على مدة تأمين خاصة بدفع التعويض عن املرض وليس مدة    

 التأمين الالزمة لالستفادة من راتب الزمانة.

وفر األجير املصاب بالزمانة إلى سن التقاعد إلى معاش الزمانة يحول إلى معاش التقاعد طبقا للفصل ويت   

 .1922من ظهير  49

طلب الحصول على باإلضافة إلى الشروط الجوهرية املذكورة أعاله يجب على املؤمن له أن يوجه    

قف االستفادة من التعويضات أشهر املوالية لتو  6تعويض راتب الزمانة إلى الصندوق داخل أجل 

                                                           

 .110عة، ص الحاج الكوري: "قانون الضمان االجتماعي"، مطبعة النجاح، دون ذكر تاريخ الطب -50 
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، لكن إذا لم يوجه الطلب داخل اليومية، أو التئام الجرح، أو استقرار الحالة الصحية للمؤمن له

 .51األجل املحدد فإن األجير يستحق راتب الزمانة ابتداء من اليوم األول للشهر املوالي للتوصل بالطلب

 ثانيا: راتب الشيخوخة

سنة أو املتوقف عن مزاولة كل نشاط يتقاض ى عنه أجرا راتب يدعى راتب  01 يستحق املؤمن له البالغ   

سنة  55سنة خفضت إلى  01على األقل من االشتراك، غير أن  3241الشيخوخة بعد إثباته التوفر على 

سنوات على األقل من العمل في باطن  5مال املناجم شرط أن يثبتوا أنهم اشتغلوا ملدة عبالنسبة ل

 .52األرض

 55يوم من االشتراك على التقاعد املبكر ابتداء من  3241مكن إحالة املؤمن له املتوفر على أقل من وي

 .53سنة فما فوق بناء على طلب األجير وترخيص املشغل

ويتم االستفادة من راتب الشيخوخة ابتداء من اليوم األول من الشهر املدني املوالي لتاريخ التوقف عن    

أشهر املوالية لتاريخ التوقف، أما إذا وجه  0لب بذلك إلى الصندوق داخل أجل العمل بشرط توجيه ط

الطلب خارج األجل وإن االستفادة من الراتب ال تتم إال ابتداء من اليوم األول من الشهر املدني املوالي 

 الستالم الطلب من طرف الصندوق. 

من معدل األجر،  %50وخة شهريا بنسبة وعليه يحصل األجير املتوفرة فيه الشروط على راتب الشيخ   

 كسقف. %70يوم في حدود  3241يوم قضاها فوق  210عن كل  %1تضاف إليها نسبة 

 .54درهم 1111وتجدر اإلشارة إلى أن املبلغ األدنى لراتب الشيخوخة محدد في    

 ثالثا : الراتب املمنوح للمتوفى عنهم

                                                           

 .112الحاج الكوري، م س، ص  -51 

 من نظام الضمان االجتماعي. 53الفصل   -52 

 مكرر من نظام الضمان االجتماعي. 53الفصل  -53 

 .01محمد بنحساين، م س، ص  -54 
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رته الذين كانوا يعيشون على نفقته من مورد عيشهم، يترتب على وفاة املؤمن له حرمان أفراد أس   

من نظام الضمان  52ولدرء الضرر الذي قد يلحقهم جراء وفاة معيلهم، فإن املشرع قد نص في الفصل 

االجتماعي على أنه في حالة وفاة املستفيد من راتب الزمانة أو الشيخوخة أو املؤمن له كان في تاريخ وفاته 

 تفادة من التأمين، فإن األشخاص اآلتيين يمنحون راتب املتوفى عنهم.يتوفر على شروط االس

 الزوج أو الزوجات املتكفل بهن 

  سنة إن كانوا يمارسون  11سنة على األقل أو  10األوالد املتكفل بهم البالغون من العمر

 سنة إذا كانوا يتابعون الدراسة باملغرب أو الخارج. 21تدريب منهي أو 

  ن املتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذ كانوا عند وفاة معيلهم يتوفرون على األوالد املعاقو

من القانون املتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص  21و 2الشروط املحددة في املادتين 

 املعاقين.

وتبدأ االستفادة من هذا الراتب في حالة كان املتوفى صاحب راتب زمانة، أو شيخوخة من اليوم األول    

يوم من االشتراك  3241شهر املدني املوالي لتاريخ وفاته، أما إذا تعلق األمر بوفاة املؤمن له متوفر على من ال

 على األقل فإن بداية االستفادة تتحقق انطالقا من اليوم األول من الشهر الذي وقعت خالله الوفاة. 

شهر املوالية  12داخل أجل وفي كلتا الحالتين يجب توجيه طلب للصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

لتاريخ الوفاة ما لم يحل دون ذلك قوة قاهرة، أما إذا وجه الطلب خارج األجل فإن تاريخ صرف هذا 

 .55الراتب يتم ابتداء من اليوم األول من الشهر املوالي الستالم الطلب

للمؤمن له الحق من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان  %50وتتمتع الزوجة براتب يعادل    

فيه أو كان بإمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته، وعند تعدد الزوجات فإن هذا الراتب يوزع عليهم 

 بالتساوي.

                                                           

 من نظام الضمان االجتماعي. 51الفصل  -55 
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من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان  %50أما األوالد اليتامى فيتمتعون براتب يعادل    

 %25بالنسبة لفاقد األب واألم و  %50تجاوز لصاحبه الحق فيه أو كان في مكان املؤمن له ودون أن ي

 .56بالنسبة لفاقد األب واألم

 الفقرة الثالثة: التامين االجباري عن املرض

يشمل التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الزوج أو زوجات املؤمن له االختياري واألوالد املتكفل بهم 

سنة بالنسبة ألوالد غير  20مديد حد السن إلى سنة على األكثر غير أنه يمكن ت 21والبالغين من العمر 

 .املتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا شريطة اإلدالء بما يثبت ذلك

تخويل الحق في االستفادة من خدمات التأمين اإلجباري عن املرض على وجوب توفر مدة ويتوقف 

املؤمن له االختياري أن يثبت  أشهر تسمى فترة التمرين، التي يتعين خاللها على 0االشتراك محددة في 

يوما على األقل من االشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، باإلضافة إلى وجوب  54قضاء 

الفعلي ملبالغ االشتراك برسم التأمين اإلجباري عن املرض، لذا فإن أي تعويض لن يتم منحه إال بعد 

 انقضاء فترة التمرين.

 لصندوق الوطني للضمان االجتماعي املطلب الثاني : تحديات ا

يعاني الصندوق الوطني للضمان االجتماعي العديد من التحديات تنعكس سلبا على أفراد األسرة     

املشتركين فيه وتبقى عائقا أمام حصولهم على التغطية الالزمة. وهذه التحديات منها ما له طابع قانوني 

 ) الفقرة الثانية (1بع واقعي ومنها ما له طا )الفقرة األولى (اقتصادي 

 تحديات ذات طبيعة اقتصاديةالفقرة األولى : 

للمنظمة العمل  112املشرع في مالءمة التشريع املغربي مع االتفاقية  أبرز التحديات هو تباطؤ    

فروع )املرض؛ األمومة، التعويضات  9، والتي أحصت املعايير الدونية للحماية االجتماعية في 57الدولية

                                                           

 من نظام الضمان االجتماعي. 01الفصل  -56 

 هذه االتفاقية . املغرب لم يصادق على - 57 



 

 

91 

البطالة )فقدان الشغل(؛ حوادث  ليومية عن املرض؛ العجز؛ الشيخوخة؛ الوفاة؛ النفقات العائلية؛ا

 .الشغل و األمراض املهنية(

 عدم كفاية التعويضات املمنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي حالياباإلضافة إلى    

عويضات الطويلة األمد؛ والتأمين اإلجباري عن التعويضات العائلية؛ والتعويضات القصيرة األمد؛ والتك

املرض، في الوقت الذي يظل فيه جزء مهم من املخاطر املرتبط بحوادث الشغل واألمراض املهنية خارج 

نطاق اختصاص الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، باإلضافة إلى وجود فئات عريضة خارج التغطية 

 نتيجة انتشار القطاع غير املهيكل.

أضف الى ذلك انتشار نوع جديد من أنماط الشغل يؤدي إلى ضياع حقوق عدد من األجراء نتيجة   

غياب استراتيجية اقتصادية تنموية واضحة ، إذ أن التشغيل رهين التهرب والتحايل على القانون. و 

 بتحقيق نمو اقتصادي وإقالع صناعي وفالحي مهم.

 الفقرة الثانية : تحديات ذات طابع واقعي

إن محنة الضمان االجتماعي في املغرب تغذيها عوامل أخرى اجتماعية وديمغرافية وإكراهات اقتصادية   

عديدة تترجم لغة األرقام إلى معادالت وإشكاالت اجتماعية وسياسية، خاصة عندما تستحيل النتائج 

ل متدنية في مجااملحدودة لنشاط "الضمان االجتماعي" إلى مؤشرات سلبية في مجال التنمية ومعدالت 

 املشاركة السياسية.

ولعل كبرى املفارقات التي الحظناها هي أن الضمان االجتماعي ال يتمتع بقسط وافر من اهتمام    

السياسيين في املغرب أثناء خطاباتهم عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، في الوقت الذي يهيمن فيه هذا 

االنتخابية واستراتيجيات الساسة في الديمقراطيات الغربية، املوضوع على غيره من املواضيع في الحمالت 

فالضمان االجتماعي يبقى رغم كل ش يء أحد املفاتيح األساسية للتنمية ووصفة ممتازة لتثبيت السلم 

 االجتماعي أو استعادته.



 

 

92 

الوطني رغم املجهودات التي يقوم بها الصندوق   كذلك نسبة التغطية االجتماعية ال تزال غير مرضية   

من افراد األسرة األجراء بدون حماية اجتماعية، زيادة على   % 52 حوالي  للضمان االجتماعي فما يزال 

 ضعف التشغيل وتفاقم البطالة في صفوف األسر.

 

 خاتمة

في األخير البد من اإلشارة إلى أن الحماية التي تكفلها مقتضيات قانون صندوق الضمان االجتماعي لألسرة  

ة ال تزال ضئيلة جدا باملقارنة مع حاجيات هذه األسرة ومتطلباتها التي تفرضها الحياة املعيشية املغربي

اليومية، وإن اضفنا إلى هذا األمر تملص املشغلين في االنخراط والتصريح بأجور عمالهم فإن حدة 

 املشاكل تزداد وتتفاقم على بنية األسرة التي هي مكون من مكونات املجتمع .

 بد من املزيد من الحماية القانونية لهذه األسرة زوجا وزوجة وأبناء.إذن وال 
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 للضمانات البنكية املستقلة

 1 عقوبة اإلعدام بين مطالب باإللغاء و مدافع عن اإلبقاء

 

 

  محمد زروق 

  حاصل على املاستر في القانون و املمارسة القضائية

 

 مقدمة    

نسان ومتعه بمجموعة من الحقوق والواجبات ليحكم حياته ويرتقي بها خلق هللا سبحانه وتعالى اإل

خالفا عن باقي املخلوقات األخرى، ويعتبر الحق في الحياة هو األساس الذي تبنى عليه باقي الحقوق،وهو 

 القاسم املشترك بين كل البشر مصداقا لقوله تعالى" 
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اك إال أن هذه الحياة التي كرمها هللا و دعا إلى املحافظة عليها يمكن أن يضع 591َوص 

 حدا باسم القانون عندما يتم الحكم على متهم باإلعدام.لها اإلنسان 

                                                           

 58 سورة النساء  اآلية األولى

 59سورة األنعام151
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فاإلعدام لغة هو فقدان الش يء ، ويقال عدمت فالنا أفقده فقدانا ،أي غاب عنك بموت أو فقد، والعدم 

يدل على ذهاب الش يء وأعدمه هللا أي أماته، أما اصطالحا فاإلعدام هو إزهاق روح املحكوم عليه 

 1م القانون ، وهو سلب املحكوم عليه حقه في الحياةواستئصاله من املجتمع باس

فعقوبة اإلعدام كانت و مازالت من املواضيع الشيقة و الشاقة في مختلف التشريعات بصفة عامة و في 

التشريع املغربي بصف خاصة فكل مشرع يراها من موقفه فبينما احتفظت العديد من الدول بهذه 

 أخرى قد ألغتها
ً
 أخرى ألغتها لجميع الجرائم ما عدا  العقوبة، ثمة دوال

ً
ولجميع الجرائم، في حين أن دوال

 الجرائم االستثنائية.

و في التشريع املغربي األمر ال يختلف فبالرجوع إلى الترسانة الجنائية وضع املشرع عقوبة اإلعدام في 

قوبة مرتبطة بنوع من القانون الجنائي،و جعل هذه الع  16مقدمة العقوبات طبقا ملا جاء به  للفصل 

خاض من الجرائم نظرا لخطورتها و ما تحدثه من زعزعة و اضطرابات داخل املجتمع من أمثلة ذلك 

الجرائم املاسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي و الجرائم اإلرهابية و جرائم القتل العمدية املقترنة بظرف 

نائي فعقوبة اإلعدام تم التنصيص عليها في من ظروف التشديد،و األمر ال يقتصر فقط على القانون الج

 قوانين مختلفة منها قانون العدل العسكري.

عاد املشرع املغربي ليعطي لهذه العقوبة نصيبها من النقاش،فعقوبة اإلعدام 2011إال أنه بعد دستور 

و  ناحية ،هذا من 60بعد أن تم الحكم بها فيما يعرف بقضية الحاج تابت1993كانت معلقة في املغرب منذ 

من ناحية ثانيةتأكيد الدستور على حق من أسمى الحقوق وهو الحق في الحياة املنصوص عليه في 

حيث جاء في هذا األخير " الحق في الحياة هو الحق األول لكل إنسان، و يحمي القانون هذا 20الفصل 

ل روتوكول االختياري األو الحق، وبغية مسايرة التطورات الدولية السيما بعدما أن صادق املغرب على الب

                                                           

https://www.noonpresse.com60 
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امللحق بالعهد الخاص بالحقوق املدنية و السياسية الذي يدعوا إلى إلغاء عقوبة اإلعدام و حماية الحق 

 في الحياة.

من  و بعض الفاعلين السياسيين تعود 61فكل هذه األسباب جعلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية

وهو  قوبة اإلعدام لكونها تضرب حقا من الحقوق الهامةأجل الدفاع و تقول بأنه آن األوان إللغاء ه ع

الحق في الحياة،كما يرونها بأنها عقوبة في منتهى القسوة و الإلنسانية كما أنهم يدعمون قولهم بأنه من 

 .62رغم تطبيقه لم يتبين قط أنها تشكل رادعا مقارنة مع العقوبات األخرى 

لغاء هذه العقوبة هناك تيارآخر يؤيد فكرة بقاء هذه و في مقابل هذا التوجه الذي يدعو إلى وجوب إ

باعتبارها وسيلة فعالة لحماية األمن في املجتمع،كما أنها ال تستخدم إال ملواجهة  63العقوبة و اإلبقاء عليها

 فئة خطيرة من املجتمع تهدد أمنه و بقاءه فهي تبقى أحسن وسيلة لردع عتاة املجرمين.

العديد من اإلشكاليات سواء على املستوى الدولي أو الوطني من حيث فموضوع عقوبة اإلعدام يطرح 

اإلبقاء أو إلغاء هذه العقوبة،فما هي مبررات املؤيدين في ضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام ؟ و ما هي حجج 

املعارضين في اإلبقاء عليها ؟ ما هي الوسائل التي يمكن أن تحل محل هذه العقوبة حتى تكون آلية فعالة 

 ع املجرمين عوض إعدامهم ؟ ما قيمة إصدار أحكام باإلعدام علما أنها موقوفة التنفيذ ؟ لرد

 املطلب األول : عقوبة اإلعدام في القانون الجنائي املغربي و االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

ع بها تي تتمتأعطى املشرع املغربي لعقوبة اإلعدام أهمية كبرى و للحديث عن هذه العقوبة و األهمية ال

سواء داخل الترسانة الجنائية املغربية أو االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان،سوف يتم تقسيم هذا 

                                                           

http://tudert.ma/ar61 

http://blogs.aljazeera.62 
 وغارسون  روسوموتتسكيو وملبروزوو 63

http://tudert.ma/ar
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املطلب إلى فقرتين،عقوبة اإلعدام في القانون املغربي)الفقرة األولى(،في حين كانت الفقرة الثانية من 

 نصيب عقوبة اإلعدام في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

 الفقرة األولى : عقوبة اإلعدام في القانون املغربي.

وجعلها في مقدمة العقوبات الجنائية إلى جانب بعض  16 نص املشرع على عقوبة اإلعدام في الفص

العقوبات األخرى،واملتأمل في القانون الجنائي يجد أن عقوبة اإلعدام جاءت محصورة و مرتبطببعض 

الجرائم املتعلقة باالعتداء على حياة امللك أو أحد أفراد األسرة الجرائم الخطيرة و من أمثلة ذلك 

( و الجرائم املاسة بأمن الدولة 3-218( و الجرائم املرتبطة باإلرهاب )الفصل 167و  163امللكية)الفصل 

(،إضافة إلى بعض الجرائم األخرى منها القتل العمد 182و185و181و 201سواء الداخلي أو الخارجي)

الفصل( 390(وجريمة القتل املرتكبة ضد األصول)393و392رف من ظروف التشديد)الفصلاملقترن بظ

(و جريمة الضرب و الجرح املفض ي إلى املوت 398و399و جريمة التسميم املنصوص عليها في)الفصل

 (.412( وجريمة الخصاء الناجم عنها موت )الفصل 410)الفصل 

فالبعض يرى بأنه حان وقت  1993وبة منذ سنة و كما سبق و أسلف الذكر فرغم تعليق هذه العق

إلغاءهذه العقوبة نهائيا من الترسانة الجنائية ونفس الش ئ بالنسبة لقانون العدل العسكري )واقية تم 

و حمايته بمقتض ى القانون األمر  64الحق في الحياة 2011الغاء هذ القانون( خاصة بعد تكريس دستور 

 الذي يجعل املشرع يقع في تناقض.

و املشرع املغربي لم ينص على عقوبة اإلعدام في القانون الجنائي وحده بل حتى قانون القضاء العسكري 

( التي نصت على "يعاقب (162املغربي هو اآلخر تضمن عقوبة اإلعدام في مقتضياته منها ما جاء في املادة

                                                           

 21الفصل 64

 يحمي القانون هذا الحق.الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. و 
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صفوف العدو أو إلى  باإلعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى

 في فقرتها الرابعة. 163عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة "ونفس العقوبة جاءت في املادة 

بالتعاون مع الجمعية  املنظمة املغربية لحقوقاإلنسان وباالعتماد على الدراسة امليدانية التي أجرتها

واالئتالف املغربي من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام أن هناك أزيد من  عقوبة اإلعدام معا ضدالفرنسية 

، بينهم ثالث نساء محكوم عليه باإلعدام مع وقف التنفيذ،ويضاف إلى الحاالت 65مسجونا في املغرب 124

 بتطوان جداملحكوم عليهم باإلعدام حالتين حكم عليهما مؤخرا باإلعدام و يتعلق األمر بقاتل إمام إ في مس

حين قضت 2112، و الحالة الثانية في ماي 662110نوفمبر  29فتم الحكم عليه باإلعدام بتاريخ يوم 

باإلعدام على قاتل اثنين من املغاربة اليهودبتهمة القتل  بالحكم  الدار البيضاء محكمة االستئناف في

 .67العمد والسرقة والتشويه

 معارض بوجوب على املستوى الوطني الزال النقاش حاضر وبقوة ما بين مؤيد لبقاء هذه العقوبة و آخر 

إلغاءها، ففي الجانب املؤيد إللغاء عقوبة اإلعدام عبرالحقوقي األمين العام للمجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان محمد الصبار، أن موضوع اإللغاء هو مسألة وقت ليس إال وذلك بالنظر لعدد من التطورات 

خرى.كما أبدى تفاؤله بشأن إلغاء التي طالت املنظومة القانونية من جهة واملنظومة الحقوقية من جهة أ

نفذ ألن 
ُ
عقوبة اإلعدام خاصة أنها ال تنفذ مؤكدا أنه ال جدوى من إصدار أحكام يعلم القضاة أنها ال ت

 . 68قوة األحكام املادية تتجسد في تنفيذها وليس في تعطيلها

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki65 

mort,46770.html-peine-imam-assinass-https://www.bladi.net/maroc66 

l67juif,48351.htm-couple-meutrier-https://www.bladi.net/maroc 

punishment/395824.html-capital-https://www.maghrebvoices.com/a/morocco68 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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لغاء املغرب إلوفي نفس املوقف أكد الناشط الحقوقي عبد اإلله بنعبد السالم استغرابه سبب رفض 

عقوبة اإلعدام من القانون الجنائي،السيما أن هيئة اإلنصاف واملصالحة أوصت في تقريرها الختامي 

بإلغاء عقوبة اإلعدام، "لكن املحاكم ما زالت تصدر أحكاما باإلعدام الش ئ الذي يجعل هذه األحكام 

 .69اإلنسانتتناقض مع الدستور الذي ينص في أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق 

وفي املوقف الثاني مازاالملوقف الداعي لبقاء ثابتفيما يخص اإلبقاء على عقوبة اإلعدام، ومن مبررات 

هذا االتجاه هو أَن األدبيات الدولية ال يوجد فيها ما يوجب إلغاء هذه العقوبة، إال ما يخص 

ة وهو غير ملزم للدول،باإلضافة البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسي

إلى أن مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام غير محسومة مجتمعيا70،كما أن السياسة العقابية فيما يخص 

تطبيق عقوبة اإلعدام لها ما يبررها من الناحية الواقعية ومنها خصوصيات االنتماء اإلسالمي و 

  العربي71.

ع املغربي قلص من عقوبة اإلعدام سواء في مشروع القانون والجدير بالذكر و الواجب باملالحظة أن املشر 

الجنائي الجديد املصادق عليه من طرف مجلس النواب حيث قلص الجرائم املحكوم عليها باإلعدام من 

جريمة،و نفس األمر بالنسبة ملشروع قانون العدل العسكري الذي قلص من الجرائم 11جريمة إلى  31

 .72جرائم 5جريمة إلى  16املحكوم عليها باإلعدام من 

 الفقرة الثانية: عقوبة اإلعدام في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

                                                           

https://www.hespress.com/societe/331966.html69 

http://m.ahdath.info/35806470 

http://www.tanja24.com/news22927.html71 

http://www.chambredesrepresentants.ma72 

http://m.ahdath.info/358064
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عرف العالم في العقود األخيرة صدور اتفاقيات دولية و إقليمية تدعو إلى الحد من عقوبة اإلعدام بل 

لم و يمكن الحديث عن وصل األمر إلى إلغائها نهائيا،ولقد التزم بهذه القاعدة أكثر من نصف دول العا

 هذه االتفاقيات كما يلي :

 أوال : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

أهم وثيقة حقوقيه عرفتها  1948دجنبر  10يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر يوم 

ن لكل أالبشرية،فمن أهم الحقوق التي تضمنها هذا امليثاق الحق في الحياة حيث جاء في املادة الثالثة 

إنسان الحق في الحياة و الحرية و األمان على شخصه،فهذه الوثيقة الحقوقية تمثل إحدى و أهم 

 .73الخطوات األساسية األولى للدفاع عن حياة اإلنسان و أمانه

 . ثانيا :العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

مكانة عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ال يقل العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

 1900ديسمبر  10في  الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعددة األطراف التي اعتمدتها عاهدةفهذه امل

والسياسية لألفراد بما  الحقوق املدنية حترامتلزم أطرافها على ا .1920مارس  23ودخلت حيز النفاذ من 

والحقوق االنتخابية وحقوق إجراءات  وحرية التجمع وحرية التعبير وحرية الدين الحق في الحياة في ذلك

 .ي السليمة واملحاكمة العادلةالتقاض 

 أوسع من ذي قبل للدفاع عن حق الحياة 
ً
وجاءت املادة السادسة من هذا العهد لتقدم تفصيال

 :والتأكيد على الزاميته، وذلك على النحو التالي

الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وال يجوز حرمان أحد من  •

 حياته تع
ً
 .سفا

                                                           

https://ar.wikisource.org73 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
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ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم  •

 للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع 
ً
خطورة وفقا

إال بمقتض ى حكم نهائي صادر  جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها، وال يجوز تطبيق هذه العقوبة

 .عن محكمة مختصة

حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية، يكون من املفهوم بداهة أنه ليس  •

في هذه املادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام 

 عليها بمقتض ى أحك
ً
 .ام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليهايكون مترتبا

ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو  •

 .العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت

ون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفذ ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص د •

 .هذه العقوبة بالحوامل

 ليس في هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء اإلعدام من قبل أية دولة طرف في  •

 .74هذا العهد

ثالثا :البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة 

 عدام.اإل 

جاء في ديباجة هذا البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء 

عقوبة اإلعدام " أن الدول األطراف فيه إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم في تعزيز الكرامة 

من العهد الدولي للحقوق املدنية اإلنسانية والتطوير التدريجي لحقوق اإلنسان، وأن املادة السادسة 
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ً
والسياسية تشير إلى إلغاء عقوبة اإلعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب، واقتناعا

 في التمتع بالحق في الحياة، ورغبة 
ً
منها بأنه ينبغي اعتبار التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام تقدما

 "...بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة اإلعدام منها في أن تأخذ على عاتقها

مادة معظمها تدعو إلى ضرورة اإللغاء  11و ما تجدر اإلشارة إليه أن هذا البروتوكول االختياري تضمن 

 .75الكامل لعقوبة اإلعدام

 :إلعداملغاء عقوبة ارابعا: البروتوكول السادس امللحق باالتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان بشأن إ

تم توقيع هذا البروتوكول السادس امللحق باالتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان بشأن إلغاء عقوبة 

االتحاد األوروبي  من طرف دول أعضاء املجلس األوروبي سابقا  1951نوفمبر  4اإلعدام في روما في 

،وتعتبر هذه هي االتفاقية اإلقليمية األولى في 
ً
مجال حقوق اإلنسان و تمت إضافة مجموعة من حاليا

البروتوكوالت الحقة له أهمها البروتوكول الخاص بالتزام الدول األوروبية بإلغاء عقوبة اإلعدام الذي بدأ 

، وتضمن تسعة مواد تلغي اإلعدام كأصل مع جواز استخدامها فيما 1915العمل به في األول من مارس 

 76ت الحرب ..يتعلق باألعمال التي ترتكب وق

  :خامسا: البروتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام

لعبت املطالبات الحقوقية دور هام و فعال في خروج هذا البروتوكول إلى حيز الوجود و تم التوقيع عليه 

يع ى املدينة التي أبرم فيها و تم التوقو هو ما يعرف باتفاقية )ميثاق سان خوسيه( نسبة إل  1969في نوفمبر
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عليه من طرف الدول األمريكية و شمل أربعة مواد تؤكد على وجوب إلغاء عقوبة اإلعدام من طرف 

 .77الدول املوقعة إمكانية تطبيق العقوبة في وقت الحرب و في الجرائم الخطيرة

 املطلب الثاني :عقوبة اإلعدام ما بين فكرتي اإللغاء و اإلبقاء.

ال يختلف اثنان على أن عقوبة اإلعدام منذ ظهورها كانت محل اختالف و تباين في املواقف ما بين هذا 

 مؤيد لهذه العقوبة )الفقرة األولى(،وآخر معارض لها )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى : مؤيدو فكرة إلغاء على عقوبة اإلعدام.

دفة بل إن هذا املبدأ تمتد جذوره إلى عصر األنوار لم تأت فكرة إلغاء عقوبة اإلعدام عن طريق الص

عندما تم إعدام  1757حيث بدأت بوادر هذه الحركة بالظهور، وسرعان ما ازدادت شرارة اإللغاء سنة 

حيت ندد العديد بالطريقة  15شاب بطريقة وحشية بسبب محاولته الغتيال امللكاغتيال امللك لويس الـ

لشاب بغض النظر عن الجريمة التي حاول ارتكابها و توافق ذلك مع نشر القاسية التي تعرض لها هذا ا

كتاب "جنح وعقوبات" للفيلسوف اإليطالي سيزار بيكاريا ليستجيب أمير منطقة توسكان لهذه 

في سابقٍة من نوعها،لتبدأ العديد من البلدان  1210االحتجاجات ليقرر إلغاء عقوبة اإلعدام عام 

و مع التطور الذي عرفته املجتمعات ،صة بها السيما تلك التي تنص على اإلعدامبمراجعة العقوبات الخا

و التغيرات التي طرأت على الوعي اإلنساني بفضل التقدم العلمي و اتساع آفاق املعرفة كانت أسباب 

ساهمت في الدعوى إلى ضرورة الحفاظ على الحق في الحياة باعتباره حقا أصيال لكل البشر،فكل هذه 

افع و األسباب تمت ترجمتها على أرض الواقع سواء في شكل اتفاقيات دولية أو إقليمية أو بروتوكوالت الدو 

 تنص و تدعو إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.
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ومن األسباب التي يستند عليها هذا التيار املؤيد لفكرة إلغاء اإلعدام على مجموعة من املبررات من 

 أبرزها ما يلي :

 بة قاسيةأوال : اإلعدام عقو 

ال تقل عقوبة اإلعدام من حيث القسوة عن جريمة القتل ألنها تنطوي على الحرمان من الحق في 

الحياة كما أنها عقوبة غير عادية و يتضح ذلك من خالل تطبيقها في الجرائم القليلة شديدة الخطورة 

 ية اللصيقين بوجودأضف إلى ذلك أن هذه العقوبة تتعارض بصفة مطلقة مع  مفهومي الكرامة و الحر 

 الفرد داخل املجتمع.

 ثانيا : عقوبة اإلعدام ال تشكل رادعا للجريمة.

إن اإلحصاءات تدل بصفة ال تدع مجال للشك أن تطبيق عقوبة اإلعدام لم يشكل سبب رادعا و 

مخفض لنسبة الجريمة بالنسبة للبلدان التي تطبقه مقارنة مع بعض العقوبات األخرى التي تشكل 

 .78رادعة من جهة ووسيلة إصالح من جهة ثانيةآلية 

 ثالثا :تطبيق اإلعدام يشكل خرقا لضمانات دستورية و تعاهدية.

ال تخلو دساتير الدول من نصوص و أحكام تتعلق بالحق في الحياة و دور القانون في هذا 

ي حقوق التالحق،فانضمام بعض الدول إلى التفاقيات حقوق اإلنسان يفرض عليها التزامات تجاه ال

تتضمنها و منها الحق في الحياة ومنع تعريض األفراد للتعذيب و املعاملة القاسية و غيرها من ضروب 

املعامالت التي ال تستقيم و االتفاقيات الدولية،فتطبيق هذه الدول لعقوبة اإلعدام سيشكل إخالال 

 اتها الدولية. بتلك الضمانات إما لدعوى عدم دستوريتها أو لدعوى مخالفتها إللتزام
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 الفقرة الثانية : دعاة فكرة اإلبقاء على عقوبة اإلعدام.

مقابل من يدعو إلى وجوب إلغاء عقوبة اإلعدام احتراما للحق في الحياة و للمواثيق الدولية ،هناك من 

باعتبارهاعقوبة فريدة و فعالة ملنع الجريمة،فهي وسيلة 79يندد بوجوب اإلبقاء على عقوبة اإلعدام 

ستخدم إال ملواجهة فئة خطيرة في لحم
ُ
اية النظام واألمن في املجتمع من جهة وباعتبارها عقوبة ال ت

املجتمع تهدد أمنه وبقاءه من جهة أخرى لهذا غالبا ما يتم التنصيص عليها من طرف املشرع كعقوبة 

 للعتاة من املجرمين.
ً
 ضرورية ردعا

إال أنه سوف يتم اإلشارة إلى ثالثة أسباب فقط  وهناك العديد من الحجج التي يؤيدون بها موقفهم

 وهي  :

 أوال :اإلعدام عقوبة فعالة ملحاربة الجريمة.

إن أنصار هذا االتجاه يرون بأن عقوبة اإلعدام شديدة بمقدار ما هي رادعة و لوالها لزادت 

ي ين طويلة فهالجرائم،فرغم أن اإلحصاءات الجريمة ال تخدم كثيرا هذه الحجة،فرغم تطبيقها منذ سن

لم تشكل رادعا ألشخاص ارتكبوا أفظع الجرائم و لم تمنع من زيادة معدالت الجريمة،كما أن معدالت 

 الجريمة الخطيرة لم تسجل زيادة تذكر في املجتمعات التي ألغت تطبيق اإلعدام.

 ثانيا : تناسب الجرم املرتكب مع العقوبة.

جرائم الخطيرة مثلما سبق و أسلف الذكر،فتطبيق هذه إن تطبيق عقوبة اإلعدام ال يكون إال في ال

العقوبة يتناسب مع الجريمة املرتكبة ففي بعض األحيان يكون اإلعدام أقل وحشية و قساوة و شدة 

مقارنة مع الجريمة املرتكبة،لذلك غالبا ما تفرض التشريعات عقوبة اإلعدام في مثل هذه الحاالت إما 
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ائم،أو عند حدوثها عندئذ ال يبقى أمام املشرع سوى تطبيق هذه للردع قبل وقوع مثل هذه الجر 

 العقوبة نظرا لخطورة الجرم املرتكب.

 ثالثا :صعوبة إيجاد بديل لعقوبة اإلعدام يؤدي دورها في السياسة الجنائية.

فمن األسباب املبقية على عقوبة اإلعدام هو عدم وجود عقوبة يمكنها أن تقوم مقامها،و إن كان 

يرى في العقوبة السالبة للحرية خير بديل إال أنه غالبا ما يتم تغيير هذه العقوبة من عقوبة  البعض

مؤقتة في كثير من األحوال الش ئ الذي يجعل من عقوبة اإلعدام  سالبة للحرية إلى عقوبة محددة

 وسيلة وحيدة ال تقبل التعويض.

 

 

 خاتمــــــــة :

لسلة املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام مازالت مستمرة بين من ختاما ملا سبق يمكن القول بأن س     

يؤيدها و يدعو إلى إلغاءها بصفة نهائية و آخر معارض رافض لفكرة اإللغاء وداعيا إلى اإلبقاء عليها وكل 

تيار يدعم موقفه بحجج و براهين مقتنع بها،فمسألة إلغاء عقوبة اإلعدام ليست مطلب حقوقي وطني بل 

قية ملختلف الفاعلين الحقوقيين في مختلف بقاع العالم املدافعين عن الحق في الحياة هي دعوة حقو 

 باعتباره حق مكفول لكل شخص ال يمكن أن يحرم منه.

وفي نظري الشخص ي فاملوقف الذي اتخذه املغرب فيما يخص عقوبة اإلعدام يبقى حكيما لعدة   

لجرائم الخطيرة و البشعة مع العلم أنه و إن كان القضاء اعتبارات منها أنه ال يحكم بهذه العقوبة إال في ا
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هذا من جهة،ومن جهة ثانية فهي عقوبة رادعة ألخطر املجرمين  1993يحكم بها فهو لم يطبقها منذ سنة 

 ال يمكن أن تعوض بعقوبة أخرى.

 

 

 

 

 إجراءات التحقيق اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية

 ع امللكيةاالحتالل املؤقت في قانون نز 

 

 ماءالعينين الربيو 

 باحث بماستر القانون اإلداري وعلم اإلدارة كلية الحقوق مراكش

  

 تقديم

تعد امللكية حقا طبيعيا لإلنســــــــــان ارتبطت به منذ وجوده لتمثل بذلك الوســــــــــيلة الفنية الالزمة 

ادية التي تعطي لصـــــــــــــياغة نظام األموال، وما تخوله من ســـــــــــــلطات يمارســـــــــــــها املالك، فهي من الحقوق امل

لصــــاحبها حق التصــــرف واالســــتعمال واالســــتغالل، لذلك حظي حق امللكية ببعد حقوقي واهتمام بالغ في 

جل التشـــــــــريعات والدســـــــــاتير، وكغيره املشـــــــــرع املغربي منح هذا الحق لألفراد وكرســـــــــه الدســـــــــتور من بين 

 الحقوق املضمونة وأي مساس به فهو تعدي على األمن والحرية.
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ق امللكية أحيانا يتقاطع مع املصــــــــلحة العامة، مما يورد عليه العديد من االســــــــتثناءات إال أن ح

أو  -نزع امللكيـة– املرتبطـة بـاملنفعـة العـامـة؛ بحيـث تنزع ملكيـة الفرد لصـــــــــــــالح الجمـاعـة، بصـــــــــــــورة دائمـة

 بصورة مؤقتة وهو ما يصطلح عليه باالحتالل املؤقت.

ســـــائل وطرق جبرية بغية الحصـــــول على األمالك بغرض وفي نفس الســـــياق؛ قد تلجأ اإلدارة إلى و 

تحقيق مهامها، إال أنه املصـــــــالح العليا للدولة تبقى مقيدة بمعيار املنفعة العامة تحت طائلة املســـــــؤولية 

 اإلدارية في حالة املخالفة.

 ةلذا يتضح؛ أن نزع امللكية واالحتالل املؤقت من أجل املنفعة العامة هو احدى اآلليات املعتمد

من طرف الــدولــة لتكوين رصـــــــــــــيــد عقــاري مهم للقيــام بــاملشــــــــــــــاريع االقتصــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة، ومحــاربــة 

 املضاربات العقارية.

وســــــــنقتصــــــــر بالدراســــــــة والتحليل على موضــــــــوع االحتالل املؤقت في قانون نزع امللكية الذي يبرز 

 عدة إشكاالت أهمها؛

العامة ومســــــألة االحتالل املؤقت، من خالل مدى حرص املشــــــرع املغر ي على التوفيق بين املصــــــلحة 

 .، ثم اإلجراءات املسطرية املتبعة في ذلك1181اإلطار القانوني 

 وتنبثق عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية أهمها؛

 ما مفهوم االحتالل املؤقت؟ 

 ما هو اإلطار القانوني املنظم لالحتالل املؤقت؟ 

  ونزع امللكية؟ما أساس التمييز بين االحتالل املؤقت 

 ما هي مسطرة االحتالل املؤقت واجراءاتها؟ 
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 ما آثار االحتالل املؤقت؟ 

 ما هي أهم إشكاالت االحتالل املؤقت؟ 

 

كلها تساؤالت فرعية تجسد مدى نجاح املشرع في صيانة حق امللكية في شق االحتالل املؤقت من 

 .2-11خالل القانون 

 لتالي:ولدراسة هذه اإلشكالية سنتبع التصميم ا

 املطلب األول: اإلطار القانوني لالحتالل املؤقت

 2.11الفقرة األولى: مميزات االحتالل املؤقت من خالل القانون 

 الفقرة الثانية: اإلجراءات املسطرية لالحتالل املؤقت

 املطلب الثاني: االشكاالت الواقعية والقانونية لالحتالل املؤقت

 ي االحتالل املؤقتالفقرة األولى: إشكاالت التعويض ف

 دور القضاء اإلداري في حماية امللكية الخاصةالفقرة الثانية: 

 اإلطار القانوني لالحتالل املؤقت املطلب األول 
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؛ بمثابة 191381أبريل  10، واملرســــــوم التطبيقي له الصــــــادر بتاريخ 191280ماي  0يشــــــكل قانون 

أثنـاء البـت في دعـاوى نزع امللكيـة واالحتالل  اإلطـار القـانوني العـام الـذي يســـــــــــــتنـد إليـه القـاضـــــــــــــ ي اإلداري 

متأثرة بنظام هذه  2.11املؤقت، حيث مع احداث املحاكم اإلدارية أصـــــــــبحت القواعد الشـــــــــكلية لقانون 

 .82املحاكم الجديدة مع ما يترتب عن ذلك من نسخ عدة نصوص

، ثم ة األولى()الفقر في شــــــقه املوضــــــوعي  2.11لذا ســــــنتناول االحتالل املؤقت من خالل القانون 

 ، كل ذلك في إطار املنفعة العامة.)الفقرة الثانية(الشق االجرائي 

 1181الفقرة األولى: مميزات االحتالل املؤقت من خالل القانون 

إن النصـــــــــــــوص القانونية املتعاقبة في هذا املجال، والســـــــــــــالف ذكرها قد اهتمت بمســـــــــــــطرة نزع 

، إال أنـه يوجـد فرق جوهري بين النظـامين، إضـــــــــــــافـة إلى امللكيـة ومســـــــــــــطرة االحتالل املؤقـت في آن واحـد

 فروق أخرى قانونية تتصل خاصة باإلجراءات.

بداية بالتمييز الجوهري؛ فإن نزع امللكية من أجل املنفعة العامة يعني إحالل الدولة بوجه عام 

ض، لذا أو أي شخص معنوي آخر يسمح له القانون بذلك بوجه خاص محل املالك األصلي مقابل تعوي

يظهر أن هــذا النزع كنوع من البيوع الجبريــة. في املقــابــل؛ فــاالحتالل املؤقــت يعني احتالل ملــك معين من 

طرف الســـــــــلطة العامة أو من يحل محلها خالل فترة زمنية محددة قد تطول أو تقصـــــــــر، مقابل تعويض 

يفرضها  ن األكرية الجبرية التييؤدى إلى املالك األصلي، بالتالي يستفاد أن االحتالل املؤقت يظهر كنوع م

 القانون في سبيل تحقيق الصالح العام.

                                                           
 ؛ قانون 2.11 بتاريخ 0 ماي 1913 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت، الجريدة الرسمية عدد 3015، بتاريخ 15 يونيو 80،1915

  ص 911.
 ؛ املرسوم التطبيقي رقم 2.12.312 بتاريخ 13 أبريل 1912، الجريدة الرسمية عدد 3015، بتاريخ 15 يونيو 1913، ص 911. 81

 ؛ صحيب حسن، القضاء اإلداري املغربي، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة أعمال ومؤلفات جامعية، العدد 11، 2111، ص 82.121
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وتجدر اإلشـــارة أن هذان النظامان يختلفان من حيث االســـتثناءات التي ترد عليهما كما يختلفان 

 من حيث كيفية تقدير التعويض الذي يؤدى للمنزوعة ملكيته.

موضـــــــــــــوعهما هو شـــــــــــــغل العقارات إال أن إلى جانب ذلك فكال من نزع امللكية واالحتالل املؤقت 

األســـــــس واإلجراءات واألهداف تختلف من حيث املســـــــطرة بكون نزع امللكية تســـــــتلزم نقل امللكية لفائدة 

نازعها بصورة دائمة، في حين االحتالل املؤقت ال يخول إال اإلذن في الحيازة املؤقتة، أما من حيث الغاية 

العامة دون أن يدكر القانون أمثلة األشـــــــغال أو عمليات معينة  فمســـــــطرة نزع امللكية هو تحقيق املنفعة

لذلك، أما بالنســـــبة لالحتالل املؤقت فاملقصـــــود منه مخصـــــص إذ تضـــــمن نوع األشـــــغال الذي يســـــمح بها 

 .83من أجله كاستخراج بعض املواد والقيام بأعمال تحضيرية لألشغال العامة

ملؤقـت يكون من طرف رئيس الحكومـة، أمـا كـذلـك من حيـث اتخـاد القرار فبـالنســـــــــــــبـة لالحتالل ا

مســـألة نزع امللكية نجد مقرر إعالن املنفعة العامة ثم مقرر التخلي من طرف رئيس املجلس الجماعي أو 

العامل أو الوزير املعني حســــــــــــب الجهة التي تقوم بنزع امللكية. وأخيرا نجد منشــــــــــــآت ال يشــــــــــــملها االحتالل 

في حين نزع امللكية ال ينصــــــــــب فقط على املباني الدينية واملقابر كدور الســــــــــكنى والســــــــــاحات...،  84املؤقت

 .85وعقارات التابعة للملك العام واملنشآت العامة واملنشآت العسكرية

وبالتالي يمكن تعريف االحتالل املؤقت بأنه هو حق السلطة اإلدارية في حيازة العقارات اململوكة 

. أمــا فيمــا يخص مــدة 86ة مقــابــل تعويض عــادلملكيــة خــاصــــــــــــــة بصـــــــــــــفــة مؤقتــة تحقيقــا للمنفعــة العــامــ

االحتالل تنحصــــر في خمس ســــنوات على األكثر بحيث إذا تجاوزت اإلدارة هذه املدة ولم تعمل على إبرام 

                                                           
 ؛ الفصل 51 من القانون 2.11 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.83

  ؛ الفصل 53 من القانون 2.11 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.84
  ؛ الفصل 4 من القانون 2.11 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.85
  ؛ صروخ مليكة، القانون اإلداري دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدر البيضاء، الطبعة الثانية، 1992، )الطبعة الرابعة 1991(، 86

    ص 304.
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اتفــاق بينهــا وبين املعني بــاألمر فــإنهــا تكون مضـــــــــــــطرة إلى القيــام بنزع امللكيــة وفق الشـــــــــــــروط املتفق عليهــا 

 .88لياتها املوجبة للتعويض، وإال ترتب عن ذلك مسؤو 87قانونا

 الفقرة الثانية: اإلجراءات املسطرية لالحتالل املؤقت

يعتبر االحتالل املؤقـــت نظـــامـــا منـــدمجـــا في قـــانون نزع امللكيـــة ووثيق الصـــــــــــــلـــة بـــه، وذلـــك اعتبـــارا 

العامة، لذا فحق االحتالل املؤقت  للقاســـم املشـــترك بينهما املتجلي في وحدة املوضـــوع أي تحقيق املنفعة

خوله املشـــــــــرع إلى األشـــــــــخاص املعنوية الترابية؛ أي الدولة والجماعات الترابية إضـــــــــافة إلى املؤســـــــــســـــــــات 

 العمومية، بالتالي فالجهات املخول لهم هذا الحق غير الدولة تمارس عليهم الوصاية.

في البداية يتم صـــدور مقرر إداري عن األعوان اإلداريين أو األشـــخاص الذين تفوض لهم اإلدارة 

ذا الحق، يبين فيــــه نوع العمليــــات والجهــــة املنجزة لهــــا وتــــاريخ الشـــــــــــــروع فيهــــا، إال أنــــه إذا تعلق األمر هــــ

، واملتعلقة أســــــاســــــا باإليداع املؤقت لآلالت 2-11من القانون رقم  51بالعمليات املشــــــار إليها في الفصــــــل 

فإنه على القرار الصـــــــــــــادر عن واملواد...، وكذا املتعلقة باســـــــــــــتخراج بعض املواد من تلك األرض املحتلة، 

األعوان اإلداريين أن يتضـــــــــــــمن العمليــات الصــــــــــــــادر األمر بــاالحتالل من أجلهــا، واملســــــــــــــاحــة التي يجــب أن 

يشـــــــــــــملها هذا االحتالل ونوعه ومدته املحتملة، كما يبلغ رئيس املجلس الجماعي هذا املقرر إلى املالك أو 

املشــــــــــــرع فيما يخص الحالة الثانية والثالثة من  الشــــــــــــاغل عند االقتضــــــــــــاء. ونالحظ في هذا الســــــــــــياق أن

السالف الذكر قد أعطى تحديدا واضحا ودقيقا ملا يجب أن يتضمن مقرر االحتالل املؤقت  51الفصل 

 على عكس الحالة األولى.

                                                           
  ؛ الفصل 52 من القانون 2.11 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.87
  ؛ املحكمة اإلدارية بأكادير، حكم رقم 12.20، بتاريخ 19 يونيو 1992، ملف رقم 95.32، بين أشاوي الحاج الحسين ومن معه ضد الدولة املغربية.88
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نســـــخة مطابقة للمقرر يتم تقديمها إلى مالك  -أي من االحتالل املؤقت-وتســـــلم إلى املســـــتفيدين 

كلما طلبوا ذلك، أما إذا  -أي األشـــــخاص الذين وقع االحتالل املؤقت على أرضـــــهم-يها العقارات أو شـــــاغل

تعدر تبليغ املقرر اإلداري في هذه الحالة إلى املعنيين باألمر، اكتفى بتوجيهه إلى وكيل امللك التابع لنفوذه 

 موقع العقار، ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند االقتضاء.

ا على ما ســـــبق؛ إذا لم يحصـــــل اتفاق بين الطرفين تتم معاينة حالة األماكن من طرف وتأســـــيســـــ

خبيرين، واملســـــــــــــتفيــد هو من لــديــه الحق في تحــديــد تــاريخ إجراء هــذه العمليــة، ويطلــب من املــالــك تعيين 

خبيره، وإذا لم يعين خبيره في هـــذه الحـــالـــة يقوم خبير اإلدارة وحـــده بمعـــاينـــة حـــالـــة األمـــاكن موضـــــــــــــوع 

 الحتالل املؤقت.ا

ثم يقوم الخبيران بتحرير محضـــر للعملية يتضـــمن العناصـــر الالزمة لتقدير الضـــرر، وفي حالة ما 

إذا حصــــــــــــل اتفاق بين الطرفين يجوز الشــــــــــــروع في األشــــــــــــغال فورا، أما في حالة الخالف بشــــــــــــأن األماكن 

ا اإلدارية ليبت فيه املعاينة من طرف الخبيرين، فإن الطرف املســـــــــــــتعجل يعرض القضـــــــــــــية على املحكمة

من القانون  19قاضــــــــــ ي املســــــــــتعجالت املتمثل في رئيس املحكمة اإلدارية أو من ينوب عنه حســــــــــب املادة 

 .41-91رقم 

بالتالي يتبين أن حق االحتالل املؤقت يخول اإلذن في الحيازة املؤقتة ألرض لفائدة األشـــــــــــــخاص 

رية لألشــغال على تلك األرض، أو يودعوا فيها الســالف ذكرهم؛ بأن يقوموا بالدراســات واألعمال التحضــي

، 89مؤقتـا اآلالت واملواد أو أوراش ... أو املنشـــــــــــــآت أخرى، كـذلـك يمكن أن يســـــــــــــتخرجوا منهـا بعض املواد

                                                           
  ؛ الفصل 51 من القانون 2.11 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.89
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وهذه العمليات البد أن يؤذن فيها بمقرر إداري يشـــــمل مســـــاحة هذا االحتالل ونوعه ثم مدته املحتملة، 

 .90خة من املقرر إلى املالك وعند االقتضاء إلى الشاغلكما يبلغ رئيس املجلس الجماعي نس

 االشكاالت الواقعية والقانونية لالحتالل املؤقت املطلب الثاني

إذا كانت فلســـــــــــــفة التشـــــــــــــريع املغربي تقوم على حماية حق امللكية الخاصـــــــــــــة نظرا لألهمية التي 

ورة أن املســـــــــــاس بهذا الحق ال يحتلها هذا الحق ضـــــــــــمن النظام القانوني املغربي، فإن ذلك يعني بالضـــــــــــر 

يمكن أن يتم بدون ضمانات قانونية، حيث حاولت جل التشريعات التي أقرت باالحتالل املؤقت تخويل 

أقص ى ما يمكن من الوسائل واآلليات لحماية امللكية الخاصة وضمان حقوق املالك الخواص لتحصين 

دارة. لذا نجد املشــرع املغربي وفي إطار هذا الحق من أوجه الشــطط واالنحراف الذي قد يشــوب عمل اإل 

خلق توازن حقيقي بين حماية امللكية الخاصــــــة وضــــــمانها وبين حق الدولة في املســــــاس بهذا الحق خدمة 

 للمنفعة العامة.

وعليه؛ فاملشرع قيد االحتالل املؤقت بمجموعة من الضمانات والشروط؛ متجلية في الضمانات 

ام اإلجراءات املســـــــــــــطرية لالحتالل املؤقت وإال شـــــــــــــكل اعتداء مالحق الشـــــــــــــكلية املتمثلة في ضـــــــــــــرورة احتر 

للملكية الخاصـــــة، لكنه اعتداء أجازه القانون وحدد ضـــــوابطه وأقره بمســـــطرة يجب إتباعها وكل خروج 

أو انحراف عن هذه الســـــلطة يشـــــكل مســـــاســـــا خطيرا بحق امللكية. كما أن هناك الضـــــمانات املوضـــــوعية 

ب قرارات إدارية انفرادية أن تحتل ملك خاص ولو بشــــــكل مؤقت ما لم يجز حيث ال يســــــوغ إلدارة بموج

 لها التشريع ذلك.

                                                           
  ؛ الفصل 52 من القانون 2.11 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.90
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وبـــالتـــالي فـــإن هـــذا التصـــــــــــــرف يجـــب أن ينفـــذ تنفيـــذا دقيقـــا في حـــدود القـــانون وأن تتوافر فيـــه 

لفقرة االشــــروط التي تســــوغ إلدارة القيام به وأهمها التعويض العادل؛ والذي ســــنقتصــــر على تحليله في 

 .الفقرة الثانية، على أن نتحدث عن دور القضاء اإلداري بخصوص حماية امللكية الخاصة في ولىاأل 

 الفقرة األولى: إشكاالت التعويض في االحتالل املؤقت

ما يعاب على التشـــــــــــــريع املغربي أنه لم ينص على عدالة التعويض، غير أن ما يشـــــــــــــفع للمشـــــــــــــرع 

ديد التعويض النهائي، األمر الذي من شـــــأنه أن يؤدي إلى إغفال هذا املبدأ كونه خول للقضـــــاء وحده تح

 تقرير تعويض يناسب األضرار التي قد تلحق ملكية الخواص.

أن الضــــــــرر الذي يمكن التعويض عنه أثناء االحتالل املؤقت هو الضــــــــرر  2-11وقد اعتبر قانون 

عويض إلى كل من الضرر غير الحالي واملحقق الناش ئ مباشرة عن االحتالل املؤقت، دون أن يمتد هذا الت

املحقق والضــرر املحتمل والضــرر غير املباشــر. فتجاهل التشــريع املغربي التعويض عن الضــرر املســتقبلي 

يشــــــــكل إهدارا كبيرا لحقوق ملكية الخواص، فاألســــــــاس الذي ينبني عليه نظام االحتالل املؤقت هو منح 

ار التي لحقت امللكية الخاصــــــة أيا كان نوع تعويض عادل والعدالة تقتضــــــ ي أن يتم التعويض عن األضــــــر 

هـــذه األضـــــــــــــرار، ومرد هـــذا العيـــب الـــذي يعتري تشـــــــــــــريعنـــا هو هيمنـــة هـــاجس الحفـــاظ على املـــال العـــام 

والحرص على مرور عملية االحتالل املؤقت بأقل التكاليف وهذا ما أدى إلى إقصاء مجموعة من األضرار 

راجع عن املوقف الســـــــــــائد ولم يعد يأخذ بشـــــــــــرط كون من التعويض واملالحظ أن التشـــــــــــريع الفرنســـــــــــ ي ت

 .91الضرر حاليا ومحققا مما فتح املجال لتعويض العديد من األضرار

وإلى جانب ذلك نجد مســألة التعويض عن زائد القيمة وما يثير من اشــكال على الصــعيد العملي 

 ن املواد املستخرجة منومدى صدقية الخبرة واإلجراءات املحددة له، نفس الش يء بالنسبة للتعويض ع

                                                           
 ؛ قانون 23 أكتوبر 199-55 الفرنس ي املنظم لنزع امللكية للمنفعة العامة.91
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األرض نظرا لصـــــــــــعوبة تقييمها، لهذا يرجع البت النهائي في تحديد التعويض للقضـــــــــــاء اإلداري عند عدم 

 ؛ وهو األمر األكثر تجليا.92وجود اتفاق بين األطراف

لذا فاملعايير التي وضــــــــــعها املشــــــــــرع املغربي لتقدير التعويض ال ترقى إلى مســــــــــتوى تعويض عادل، 

نجد التشريع املغربي ذهب في أقص ى حد إلى حماية املال العام والتضحية بمصالح وحقوق  واملؤسف أن

األفراد، لذلك يكتســـــــــــ ي التعويض أهمية بارزة بكونه موضـــــــــــوع حســـــــــــاس ولم يوله رجال القانون أهميته 

 الخاصة، وباألخص أنهم اهتموا في أغلب الكتابات بمسطرة نزع امللكية، دون أن يخوضوا في البحث عن

 الجانب املفاهيمي واملسطري لالحتالل املؤقت. 

والتســــاؤل يبقى مطروحا بالنســــبة لألثمنة املعروضــــة من طرف اللجان اإلدارية للخبرة التي كثيرا 

مـا قـد تقترح أثمنـة بخســـــــــــــة إن لم نقـل تـافهـة، بنـاء على أدوات غير علميـة وإنمـا مبنيـة على هـدي ومزاج 

إســــــــناد هذه املهمة إلى شــــــــخص معنوي يختص في مجال الخبرة بعض أعضــــــــائها، لذلك وجب التفكير في 

العقارية يكون بعيدا عن األهواء والضغوط اإلدارية التي تمارس من طرف ذوي النفوذ والسلطة، الش يء 

 الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية املنظمة للخبرة العقارية.

 ية الخاصةالفقرة الثانية: دور القضاء اإلداري في حماية امللك

يشــــكل القضــــاء مصــــدرا أســــاســــيا لحماية امللكية الخاصــــة، فالســــلطة القضــــائية ظلت ردحا من 

الزمن حامية للملكية الخاصـــــــــــــة من جميع االعتداءات التي تتعرض لها، وتتجلى هذه الحماية في رقابة 

، التي تقوم بها القضـــــــــاء ألعمال اإلدارة حيث هذه األخيرة ملزمة دائما بالخضـــــــــوع للقانون في كل األعمال

 وكل تجاوز منها يفسح املجال للقضاء للتدخل حماية لحقوق األفراد وحرياتهم.

                                                           
 ؛ الفصل 50 من القانون 2.11 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.92
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لــذا؛ تشـــــــــــــكــل رقــابــة القضــــــــــــــاء على أعمــال اإلدارة في نظــام نزع امللكيــة من أجــل املنفعــة العــامــة 

ا ي هذواالحتالل املؤقت أحد أهم الضــــمانات املفروضــــة في هذا النظام، خاصــــة وأن اإلدارة تكون طرفا ف

املوضـــــــــــــوع فهي التي تقوم بنزع امللكيـــة وكـــذا االحتالل املؤقـــت وهي التي تقوم بكتـــابـــة اإلجراءات الالزمـــة 

إلتمام هذه العملية، وبالتالي تعد الرقابة القضــــــــــائية ضــــــــــمانة حقيقية لألفراد نظرا ملا تخوله من حماية 

 أكيدة ضد االنتهاكات التي قد تمس امللكية الخاصة.

القضـــــاء للملكية الخاصـــــة في هذا املجال عبر الدعاوى التي يرفعها منزوعو امللكية  وتتنوع حماية

ضـــــــــــــد انحرافات نازع امللكية فقد تتمثل في دعوى إلغاء قرار املنفعة العامة أو الدعوى الرامية إلى وقف 

 االعتـــداء املـــادي تم دعوى التعويض عن نقـــل امللكيـــة، وكـــذلـــك دعوى التعويض عن االحتالل املؤقـــت

 والتي هي مصب اهتمامنا في هذا العرض املتواضع.

إن االحتالل املؤقــت ال يتم قــانونــا إال مقــابــل تعويض عــادل وهــذه قــاعــدة أســــــــــــــاســـــــــــــيــة في نظــام 

ال غنى عنها، ووصـــــــــــوال لهذه الغاية وضـــــــــــع املشـــــــــــرع مجموعة من اآلليات والوســـــــــــائل، فقد  2-11القانون 

ل لجنـة إداريـة تضـــــــــــــم متخصـــــــــــــصـــــــــــــين في ميـدان العقـار فرض أن يتم تقويم العقـار املحتـل مؤقتـا من قبـ

وبتخويل القضــاء الحكم بالتعويض، فاإلدارة ال يمكنها أن تكون خصــما وحكما في نفس الوقت. لذا كان 

البد على القضــــــاء التخلص من هاجس املال العام انصــــــياعا لرغبات األفراد ألن األمر في الحقيقة يتعلق 

إلجحاف بهم أكثر عن طريق إقرار تعويض غير مناسب وغير عادل، وبالتالي بتعد على امللكية ال اإلضرار وا

 فدور القضاء يتجلى في خلق توازن حقيقي بين مصالح الخواص ومصالح اإلدارة في حماية املال العام.

ونســــتشــــف ذلك من خالل مجموعة من األحكام والقرارات تبرز التطور القضــــائي في هذا املجال 

 املتمثل في األشخاص أمام اإلدارة. حماية للطرف الضعيف



 

 

117 

 1913غشت  12في إطار الفصل الثامن من ظهير  93ففي قرار صادر عن قاض ي األمور املستعجلة

املتعلق آنذاك بالتنظيم القضـــــــــــــائي للمملكة: "وحيث أنه مما ال جدال فيه أن األشـــــــــــــغال التي اتخذت في 

بدون أن يســـــــبقها صـــــــدور قرار يبرر احتاللها  األرض موضـــــــوع الصـــــــك العقاري عدد ... قد وقع القيام بها

مؤقتــا أو قرار يحــدد توقيف األعمــال. وحيــث أن اســـــــــــــتنــاد اإلدارة على نظريــة نزع امللكيــة غير املبــاشـــــــــــــر ال 

يمكن أن يعفيهــا من اإلجراءات املــذكورة أعاله أو يعوضـــــــــــــهــا وأن األعمــال التي تقوم بهــا تكتســـــــــــــ ي صـــــــــــــفــة 

 ار أمر بإيقاف األعمال".العنف. وحيث ينبغي والحالة هذه إصد

"إن الدولة مســــــؤولة عن الضــــــرر الحاصــــــل للمالك باســــــتيالئها على ملكه  94كما جاء في قرار آخر

، 2-11وإقامتها فيه مؤسسة عمومية دون موافقة ودون سلوك املسطرة القانونية التي يرسمها القانون 

مة عن احتاللها ملك الغير في إطار بل ذهب إلى تقرير مســــــــــــؤولية الدولة في التعويض عن األضــــــــــــرار الناج

قانون االلتزامات والعقود، ويحق للقضـــــــــاء االســـــــــتعجالي في حالة  29القواعد العامة املقررة في الفصـــــــــل 

االعتــــداء املــــادي إيقــــاف هــــذا االعتــــداء وطرد اإلدارة من عقــــار الغير مــــادام االســـــــــــــتيالء تم بطريقــــة غير 

 قانونية".

حتالل املؤقــــت والغــــايــــة منــــه من طرف اإلدارة هي القيــــام ؛ "مفهوم اال 95كــــذلــــك نجــــد قرار آخر

بدراســـات أو أعمال اعدادية، وإذا تعدت اإلدارة ذلك وقامت بمد القنوات والحفر يصـــبح قرارها متســـما 

 بالشطط في استعمال السلطة ...".

ملادي، ا وفي األخير نظرا لنذرة االهتمام بموضـــــــــــــوع االحتالل املؤقت مقارنة بنزع امللكية واالعتداء

فالقضــــــــــــاء اإلداري أيضــــــــــــا بقي دوره متواضــــــــــــع في هذا اإلطار لكن اســــــــــــتطاع حماية امللكية الخاصــــــــــــة في 

                                                           
 .؛ قرار فاتح نونبر 1909 منشور بمجلة املحاماة عدد 934
 ، قرار عدد 3224، بتاريخ 1993/12/1 ملف مدني 193011، قضاء املجلس األعلى، عدد 42، يوليوز 1995، ص 94.13
؛ قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى عدد 324 بتاريخ 1992/12/11 في امللف اإلداري عدد 92/22111. منشور بموقع؛ 95

http://platform.almanhal.com/Files/2/97232 19  تاريخ الزيارة؛ 2111/11/19 على الساعةh00. 

http://platform.almanhal.com/Files/2/97232
http://platform.almanhal.com/Files/2/97232
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املجاالت األخرى الســـــــــــــالفة الذكر، وما يفســـــــــــــر ذلك هو مدى تفشـــــــــــــ ي ظاهرة االحتالل املؤقت على أرض 

 .2-11رقم الواقع، وكذلك املشرع لم يخصص حيزا كبيرا لالحتالل املؤقت في اإلطار القانوني 

 

   خـــاتــــمــــة

في الختام، وبعد هذه اإلطاللة املتواضــــعة على اإلطار القانوني واإلجراءات اإلدارية التي تصــــاحب 

االحتالل املؤقت، فيمكن القول أنه رغم الحمولة التي يحملها مصـــــطلح "االحتالل املؤقت" وما يتبادر إلى 

ا تســــــتعمل القوة لإلجهاد على أعز الحقوق على اإلنســــــان الدهن تبعا لذلك من وحشــــــية الدولة باعتباره

الذي يبقي هو "حق امللكية" إال أن ذلك يبقى من الحلول التي تضـــــــــــــطلع بها الدولة تحقيقا للمصـــــــــــــلحة 

 العامة، لكن؛

 هل يمكن القول بأن فعل االحتالل املؤقت هو اعتداء مادي بشكل قانوني؟
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 ارن مسؤولية الطبيب عن تفويت الفرصة على املريض في ضوء القانون املغربي واملق

 املساس بحق الحدث الجانح في السرية

 

 

  إبراهيم الغندور 
 باحث بسلك الدكتوراه                                                                                                                                                     

 مختبر الدراسات في الطفل و االسرة و التوثيق بفاس                                                                                  

 

 

األصل في الجلسات أمام املحاكم الجنائية العادية أن تكون علنية، والعلة من ذلك أن محاكمة  

ي به، فال يخش ى أي انحراف فاملتهم بجلسة علنية يحضرها من يشاء من األفراد ويبث الطمأنينة في قل

 مما يعزز الثقة في القضاء. 96اإلجراءات الخاصة باملحاكمة ويطمئن إلى تحقيق العدالة

إال أن األمر على خالف ذلك بالنسبة لألحداث، إذ الغالب أن تكون جلسات املحاكمة سرية، وهو  

 .97مبدأ متعارف عليه في معظم التشريعات

                                                           

بدون طبعة، ص.  ،2112أحمد سلطان عثمان، "املسؤولية الجنائية لألطفال املنحرفين"، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة،  -96 

414. 

 .135، الطبعة األولى،  ص. 2113أحمد عبد اللطيف الفقهي، "القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة"، دار الفجر للنشر والتوزيع،  -97 
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ج على األصل العام في علنية الجلسات في كونها تضر بمصلحة وتبرز مصلحة الحدث في الخرو  

الحدث الفضلى ألنها وسيلة غير مباشرة للتشهير به كما توسمه بوسم املنحرف وتؤثر في وضعه النفساني 

 .98إما انطواء على النفس خجال ورهبة وإما سببا باتخاذ مواقف تظاهرية وبطولية ترفع من شأنه في نظره

توعبه املشرع املغربي نظريا تأكيده على مبدأ السرية في جميع املراحل تماشيا مع األمر الذي اس 

من ق.م.ج على "أنه يجري البحث واملناقشات ويصدر  421حيث نص في املادة  99املقتضيات الدولية

 الحكم بجلسة سرية".

 لعملي يبرهنإال أن حماية األحداث من خالل مبدأ السرية ليس على إطالقه ألن واقع التطبيق ا 

على وجود اختالالت عديدة في هذا الجانب سواء أثناء املحاكمة )املطلب األول( أو خالل مرحلة ما بعد 

 املحاكمة )املطلب الثاني(.

 

 املطلب األول: إشكاالت السرية أثناء املحاكمة

 

 نبالرغم من كون مبدأ السرية وما يشكله من تأصيل لحق الحدث في الخصوصية والتمييز ع 

من ق.م.ج التي تقول على  421الرشداء إال أن تطبيقات هذا املبدأ ال تجد تفعيال لها رغم إقرار املادة 

من ق.م.ج والتي حددت  429"أنه يجري البحث واملناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية..."، وكذا املادة 

ل واحد من هؤالء له وظيفة الفئات التي يحق لهم الحضور في البحث واملناقشات، وهذا راجع إلى كون ك

محددة في إطار برنامج رعاية الحدث وحمايته، فحضور والدي الحدث ومن يدافع عنه يؤمن له حق 

الدفاع عن مصالحه وحقوقه، نفس األمر ينطبق على حضور املندوبين املكلفين بنظام الحرية املحروسة 

                                                           

ولى، ، الطبعة األ 1910مصطفى العوجي، "الحدث املنحرف أو املهدد بخطر االنحراف في التشريعات العربية"، مؤسسة نوفل، بيروت،  -98 

 .212ص. 

 من القواعد النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث. 1املادة  -99 
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الحدث الجانح يعتبر عنصرا هاما من عناصر ذلك أن مقترحاتهم حول التدبير الذي يرونه مناسبا ملعالجة 

 .100الحكم في الدعوى 

إال أن الواقع العلمي لتطبيق هذه املقتضيات يعرف عدة معيقات تؤثر في مبدأ سرية املحاكمة  

الخاصة باألحداث سواء أثناء الجلسات )الفقرة األولى( أو من خالل األحكام والقرارات )الفقرة الثانية( 

 كم.الصادرة عن املحا

 

 الفقرة األولى: أثناء الجلسات

، وبالتالي ال يقبل حضور البحث 101املعلوم أن السرية تطبق أثناء جلسات محاكمة األحداث 

واملناقشات إال الشهود في القضية واألقارب والوص ي أو املقدم أو الكافل أو الحاضن أو املمثل القانوني 

ث وأعضاء هيئة املحاماة واملندوبون املكلفون بنظام للحدث أو الشخص أو الهيئة املكلفة برعاية الحد

 .102الحرية املحروسة والقضاة والطرف املدني، الذي قد يتقدم بمطالبه في الجلسة

غير أنه وبالرجوع إلى الواقع العملي للمحاكم باملغرب نجد أن إمكانية تطبيق مبدأ السرية داخل  

انطالقا من كون هذه املحاكم ال تتوفر على قاعات  الجلسات وأثناء املناقشات أمر غاية في الصعوبة

خاصة باألحداث تنعقد فيها الجلسات إذ غالبا ما تتم في حضور أشخاص غير املنصوص عليهم في املادة 

 من ق.م.ج.م. 429

مما يؤدي إلى خرق مبدأ سرية املناقشات والجلسات داخل املحاكم، أما مفهوم السرية بالنسبة  

ألحداث في التطبيق في كثير من الحاالت، كما تم التأكيد عليه من خالل الوقوف على للقاض ي املكلف با

                                                           

إبراهيم التشيم، "عدالة األحداث الجانحين املحاكمة واإلشراف على التنفيذ، على ضوء العمل القضائي ملحاكم األحداث بفاس"،  -100 

ة التكوين قضاء األحداث، كلية الحقوق، فاس، جامعة سيدي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في القانون الخاص، وحد

 .31، ص. 2119-2111محمد بن عبد هللا، 

 من ق.م.ج. 421املادة  -101 

 من ق.م.ج. 429املادة  -102 



 

 

123 

األمر داخل الغرفة املخصصة للجلسات الخاصة باألحداث بمحكمة االستئناف بفاس، فتتجلى في كون 

 ةاملستشار املكلف باألحداث يعمل على املناداة على الحدث وأمره باالقتراب منه وتبدأ املناقشات خاص

إذا تعلق األمر بالجلسات أمام غرفة الجنايات االستئنافية على اعتبار وجود تفسير يقول بكون املشرع 

، عكس ما فعل بالنسبة إلقرار 103املغربي لم ينص صراحة على مبدأ السرية في الجلسات أمام الغرفة

 .104املبدأ أمام غرفة الجنايات االبتدائية

ستوى غرفة الجنايات االستئنافية لألحداث إلى عقد جلساتها األمر الذي دفع بعض املحاكم على م 

علنية، وهذا ما يتنافى مع الطبيعة الحمائية لقضاء األحداث التي تعتبر السرية مبدأ من مبادئها، ومن 

، 105خالل اطالعنا على القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات االستئنافية بمحكمة االستئناف بفاس

علنية األمر الذي يشكل تناقضا صارخا مع مبدأ الحد من عالنية إجراءات جلسات نجدها تكتس ي طابع ال

 .106املحاكمة الخاصة باألحداث واملخالفة لقواعد بكين

هذا إضافة إلى الطريقة التي يتم من خاللها إدخال األحداث إلى قاعة الجلسات للمحاكمة حيث  

ر من ذلك أنه يالحظ في بعض األحيان تكبيل يد يقدم األحداث وهم مكبلين باألصفاد الحديدية، واألخط

حدث مع يد متهم رشداء، انطالقا من كون هيئات الحكم تبث في قضايا كثيرة تثقل كاهلها في كل جلسة 

على حدة، فيترتب على ذلك إحضار املتهمين املعنيين جميعا بشكل مختلط بمن فيهم املتهمين األحداث. 

ر يحد من مبدأ سرية محاكمة األحداث حيث يالحظ في بعض املحاكم هذا باإلضافة إلى وجود إشكال آخ

االبتدائية واالستئناف تنشر األسماء الكاملة لألحداث املتهمين والجرائم املتابعين بها، في جداول الجلسات 

الورقية وفي الشاشات الحائطية وفي األجهزة اإللكترونية املتواجدة داخل فضاءات هذه املحاكم مخالفة 

                                                           

 من ق.م.ج.م. 494املادة  -103 

 من ق.م.ج.م. 491املادة  -104 

 .22/4/2110الستئنافية بفاس في تاريخ الصادر عن الغرفة الجنائية ا 11/15في ملف رقم  19/10قرار رقم  -105 

رشيدة أوبراهيم، "ضمانات املحاكمة العادلة للحدث الجانح، دراسة مقارنة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في  -106 

 .144. ، ص2111-2112القانون الخاص، وحدة التكوين قضاء األحداث، كلية الحقوق، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 
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من ق.م.ج.م التي تمنع نشر مثل هذه البيانات التي تؤدي إلى التشهير بقضية  400لك ملقتضيات املادة بذ

، فتحصين الحدث بمبدأ السرية يستلزم بالضرورة 107الحدث وسمعته، وقد تؤثر على نفسيته ومستقبله

هم قيقا ملصلحتتوفير الجو املناسب داخل املحاكم وتزويدها بقاعة خاصة بمحاكمة األحداث، وذلك تح

. ألن الغاية من إقرار مبدأ السرية يتجلى في حفظ خصوصيته من التشهير بها مما قد ينعكس 108الفضلى

سلبا على كل الضمانات التي من املمكن أن تمنح له في جميع مراحل الدعوى الجنائية، لذا وجب إعادة 

 دي إلى تحقيق غايته.النظر في مفهوم السرية كتطبيق عملي وليس فقط كتنصيص نظري ال يؤ 

 

 الفقرة الثانية: من خالل األحكام والقرارات القضائية        

إن مصلحة الحدث تعتبر من املصالح الرئيسية التي ترجح على االعتبارات األخرى، مع ضمان حقوقه        

، 109بمساندة محام له وحضور ذويه واملساعدة االجتماعية ومن تسمح له املحكمة بحضور الجلسات

هذا األمر لم يكن بالنسبة للقضاء املغربي قاعدة عامة يتم اتباعها في قضايا األحداث، فمن خالل االطالع 

، نرى بامللموس وجود 110على مجموعة من األحكام والقرارات الصادر عن محكمة االستئناف بفاس

 إخالالت على مستوى تطبيق مبدأ السرية في قضايا األحداث.

كام وغيرها نجدها تتضمن عبارة "فإن محكمة االستئناف بفاس وهي تبث فمن خالل هذه األح 

في القضايا الجنحية علنيا ونهائيا وحضوريا..." فهذه العبارة توحي لنا على أن هيئة الحكم املتخصصة 

                                                           

عبد الرحمان الصافي، "مبدأ السرية في قضايا األحداث الجانحين ضمانات املحاكمة العادلة"، بحث لنيل دبلوم املاستر في القانون  -107 

 .95، ص. 2113-2112الخاص، وحدة التكوين والبحث العدالة الجنائية لألحداث كلية الحقوق، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 

 .212، الطبعة الثانية، ص. 2119، ,القاهرة أحمد كوين، "قضاء األحداث دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيعزينب  -108 

، الطبعة األولى، 2111نجاة جرجس جدعون، "جرائم األحداث في القانون الدولي والداخلي، دراسة مقارنة"، منشورات زين الحقوقية،  -109 

 .021ص. 

 التي لم تشر فيها املحكمة إلى كون املحاكمة تمت سرية نجد:من بين األحكام  -110 

 غ.م. 1/3/2111في  31قرار صادر عن غرفة الجنايات لألحداث بمحكمة االستئناف بفاس رقم  -    

 غ.م. 5/2/2119في  14/19أ عدد  11-42قرار صادر عن غرفة الجنايات االستئنافية بفاس رقم  -    

 .2/12/2112أ في  340/12ملف عدد  419/12الجنايات االستئنافية بفاس رقم قرار صادر عن غرفة  -    

 .14/12/2112بتاريخ  339/12قرار أ صادر عن عرفة الجنايات االبتدائية لألحداث بفاس  رقم  -    
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نظريا في قضايا األحداث قد خرقت مبدأ سرية محاكمة األحداث مما يبين أنها لم تراعي خصوصية 

بذلك إلجراءات املحاكمة العادية خروجا في ذلك عن كل ما تم وضعه من ضمانات  الحدث وأخضعته

 في هذا الباب.

أما فيما يخص االجتهاد القضائي املغربي فحتى اآلن لم يستقر على توجه معين، فتارة يثير مسألة  

قرار به دوليا، كالخرق مبدأ السرية تلقائيا باعتبارها من النظام العام في قضايا األحداث كما هو معمول 

والذي قض ى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن  1993111يوليوز  2الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

، على اعتبار أن املحكمة خرقت مبدأ السرية الخاص 112غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بالراشيدية

 .21/19/1924من ظهير  23بقضايا األحداث واملنصوص عليه في الفصل 

ن محكمة النقض لم تشر إلى مسألة خرق مبدأ السرية تلقائيا في كثير من الحاالت كما هو إال أ 

الذي قض ى فيه برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات  113الشأن بالنسبة للقرار

الذي لم تشر فيه محكمة االستئناف بفاس إلى كون املحاكمة تمت في جلسة سرية  114االستئنافية بفاس

مقرر قانونا األمر الذي لم تثره محكمة النقض تلقائيا وإبطال الحكم باعتباره خرقا ملبدأ السرية كما هو 

 لتعلقه بالنظام العام في قضايا األحداث.

فتدبدب موقف القضاء املغربي في شأن مبدأ سرية األحكام والقرارات يعبر عن عدم وجود  

، 115ذا ما يعبر عنه موقف محكمة النقضتخصص فعلي لقضاء األحداث في كل درجات التقاض ي وه

تلقائيا لكون القرار تم النطق به بصفة  116حينما قامت بنقض قرار صادر عن محكمة االستئناف بآسفي

سرية رغم كونه يتعلق بحدث إال أن محكمة النقض رأت خالفا لذلك حينما اعتبرته خرق ملقتضيات 

                                                           

 .20145/21ملف جنحي  0454قرار صادر عن محكمة النقض عدد  -111 

 .31/15/1991أ بتاريخ  1/91ة عدد قرار صادر عن محكمة االستئناف الراشيدي -112 

 .21/10/2112، 0121/0/12ملف جنحي عدد  991/11قرار صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بفاس، رقم  -113 
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حكام والقرارات الصادرة بصفة غير علنية لتعلقها اللتان ترتبان البطالن على األ  321و 304املادتين 

تنص صراحة على وجود استثناء للمحاكمة العلنية "ما لم تنص على  304بالنظام العام، ومع أن املادة 

خالف ذلك مقتضيات خاصة". واملعلوم أن قواعد األحداث اإلجرائية تشكل في ذاتها مقتضيات خاصة 

ملقتضيات األمر الذي ال يفهم من خالل موقف محكمة النقض في تدخل ضمن هذه ا 491و 421واملادة 

هذا القرار، مما يعزى إلى جانب انعدام التكوين والتخصص داخل الهيئات القضائية الخاصة باألحداث 

ألن الفهم السليم للقواعد الخاصة باألحداث يقتض ي جعل سمعته وعدم التشهير به أساسا لعدم وصمه 

 ذلك أن يعيق اندماجه داخل املجتمع الذي يعيش فيه.اجتماعيا ألن من شأن 

 

 املطلب الثاني: إشكاالت السرية ما بعد املحاكمة

 

يعد مبدأ السرية الخاص باألحداث من أهم الضمانات األساسية التي تشكل في جوهرها  

ن خصوصية الحدث في كل اإلجراءات املسطرية املتبعة خالل جميع مراحل املحاكمة وما يتبعها م

إجراءات التنفيذ حيث أن األصل هو عدم املساس بخصوصية الحدث وعدم التشهير به لكي ال يتصف 

 بالوصم االجتماعي الذي يعيق اندماجه داخل املجتمع.

ولكن على املستوى القانوني نجد املشرع املغربي ترك وراءه عدة ثغرات تضرب في عمق الحماية  

رية الذي راهن عليه من خالل املصادقة على االتفاقيات واملواثيق املخولة للحدث الجانح، وفي مبدأ الس

 الدولية والتي تعتبر مبدأ السرية من أهم الضمانات التي تأتت لخصوصية الحدث.

وتتجلى هذه الثغرات في مرحلة املحاكمة وما بعدها سواء من خالل املسطرة الغيابية )الفقرة  

الل السجل العدلي )الفقرة الثانية( وما يشكله من عقبة في األولى( وتطبيقها في حق الحدث أو من خ

 إدماج الحدث الجانح.
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 الفقرة األولى: تطبيق املسطرة الغيابية في حق الحدث الجانح 

يتميز قضاء األحداث بقواعد إجرائية مغايرة لتلك املتبعة أمام املحاكم التي تنظر في قضايا  

عفاء الحدث من حضور جلسات املحاكمة كلها أو بعضها، وذلك البالغين، إذ تستطيع محكمة األحداث إ

ألسباب موضوعية وشخصية تتعلق بمصلحة الحدث ليس ألسباب تتعلق بأمن ونظام الجلسات كما هو 

 .117الحال بالنسبة للبالغين

مما يبين خصوصية قضاء األحداث فمصلحة الحدث الفضلى تقتض ي وجود معاملة خاصة،  

را في شأن تطبيق املسطرة الغيابية في حق الحدث التي يتم اإلحالة من خاللها على األمر الذي ليس متوف

للقرار  119أمام غرفة الجنايات بما في ذلك من إجراءات اإلعالن والنشر 118القواعد الخاصة بالرشداء

 الصادر عن املحكمة في حالة عدم حضور الحدث أو فراره بعد تعذر اإلتيان به إلى املحكمة.

لذي يتعارض مع مبدأ السرية الذي يشكل أساس الخصوصية املضمنة لألحداث خالل األمر ا 

كل مراحل املحاكمة والذي يقتض ي حظر نشر أية بيانات عن الجلسات بأي وسيلة من وسائل اإلعالم أو 

 .120النشر

عالوة على ذلك فإن األمر بإجراء املسطرة الغيابية يعلق بباب مسكن املتهم الحدث وعند عدم  

عرفة هذا املسكن يعلق بباب املحكمة الجنائية، وفي كال الحالتين ترسل نسخة منه إلى مدير األمالك م

املخزنية ويذاع هذا األمر أيضا ثالث مرات في اإلذاعة الوطنية، فإذا لم يحضر شخصيا الحدث املتهم 
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كمته بدون حضور أي داخل أجل الثمانية أيام املوالية لهذا اإلعالن فإن غرفة الجنايات تباشر محا

 .121محام

مما يؤدي إلى االختالل على مستوى الضمانات املخصصة لألحداث والتي هي استثناء من القواعد  

 العامة تشكل خصوصية الحدث األمر الذي ال يبقى له أي وجود مع تطبيق املسطرة الغيابية.

مة ة للحدث املتغيب عن املحاكوبالتالي فإن اإلحالة على القواعد العامة في شأن املسطرة الغيابي 

من ق.م.ج.م. بخصوص حماية الحدث الجانح من كل ما من شأنه أن  400يتعارض ومقتضيات املادة 

يمس سمعته بنشر بيانات عن جلسات الهيئات القضائية في الكتب أو الصحف أو اإلذاعة أو أي نص 

 يتعلق بهوية وشخصية األحداث الجانحين.

حدد إجراء آخر والذي على املستشار املكلف باألحداث اتخاذه في حالة تخلف فاملشرع املغربي لم ي 

الحدث عن حضور املحاكمة، ويجعل الحدث بعيدا عن تطبيق املسطرة الغيابية في حقه مما يجعل 

من  491املستشار املكلف باألحداث غالبا ما يلجأ إلى اعتماد املسطرة الغيابية عمال بمقتضيات املادة 

 ق.م.ج.

فالعدالة تتطلب استدراك النقص الحاصل في مواد املسطرة الجنائية بإجراء نصوص قانونية  

 .122تنظم قضايا األحداث مستقلة عن القانون املنظم للرشداء

كما أن إشكالية تطبيق املسطرة الغيابية في حالة تخلف الحدث املتهم بارتكاب جناية عن  

، جعل القضاة على مستوى محكمة االستئناف بفاس من ق.م.ج 400الحضور، وتعارضها مع املادة 

تختلف وجهات نظرهم حول تطبيق هذه املسطرة من عدمها في حق الحدث، فهناك من أكد على أنه ال 

من ق.م.ج وهي مادة صريحة  421يلجأ إلى تطبيق املسطرة الغيابية في حق الحدث مستندا في ذلك للمادة 

تعلقة بالحدث تكون سرية، في حين يرى البعض على أنه يوجد تعارض في هذا الشأن في كون اإلجراءات امل
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بين غاية املشرع بعدم التشهير بالجرائم املرتكبة من طرف األحداث وسرية الجلسات، وبين تطبيق 

املسطرة الغيابية لألحداث املتغيبين أو مجهولي العنوان، فالنص غير واضح وساكت مما سمح للقضاة 

 .124في كثير من القرارات القضائية 123يابيةبتطبيق املسطرة الغ

فتطبيق املسطرة الغيابية في حق الحدث ال يحقق بتاتا مصلحته الفضلى سوى أنها تعمل على  

التشهير بالحدث ووصمه اجتماعيا، وبالتالي تكون سدا مانعا بينه وبين االندماج في املجتمع، إضافة إلى 

، 125توخاة منه وتأثيره السلبي على سير العدالة الجنائيةقصور الحكم الغيابي عن تحقيق األهداف امل

خاصة عندما يتعلق األمر بحدث، ذلك أن حضور هذا األخير وطريقة جوابه والبحث الذي يبين كل 

، مما يتيح لهذا األخير االختيار 126الظروف املرتبطة به يجعل صورة الحدث واضحة أمام القاض ي املكلف

 ملاثل أمامه لتحقيق اإلصالح والتهذيب املنشود من املحاكمة.بين التدبير املناسب للحدث ا

ألن تطبيق املسطرة الغيابية يتعارض مع مبدأ الحفاظ على خصوصية قضايا األحداث وإذاعتها  

 للعموم، وبالتالي يؤدي حتما إلى املساس باملبدأ املذكور ويفرغه من محتواه.

ن املسطرة الغيابية هو تهديد املتهم الذي وفي مسألة غاية في الخطورة خاصة وأن الهدف م 

يرفض املثول أمام املحكمة الجنائية ملحاكمته فيجب على املشرع استبعاد املعاملة التهديدية في تعامله 

وال تحقق ما هو منشود من املقتضيات  128، ألنها تتنافى ومصلحتهم الفضلى127مع األحداث املتهمين

                                                           

 .111ي، املرجع السابق، ص. عبد اإلاله يور  -123 

 من بين القرارات التي تم تطبيق املسطرة الغيابية فيها نجد: -124 

 .2114/12/31، بتاريخ 14/4/15، ملف عدد 119/42قرار صادر عن غرفة الجنايات لألحداث بفاس، رقم  -    

 .2114/12/24بتاريخ  110/41قرار صادر عن غرفة الجنايات االستئنافية بفاس، رقم  -    

 .2114/10/19بتاريخ  91/24قرار صادر عن غرفة الجنايات االستئنافية بفاس، رقم  -    

 .34، ص.2115جعفر العلوي، "إشكالية جريان املحاكمة الجنائية في غياب املتهم"، مجلة ندوات محاكم فاس، العدد الثاني، يناير  -125 

 .111أسماء العلوي، املرجع السابق، ص.  -126 

د هشام البصلي، "قضاء األحداث الجانحين بين املكتسبات واإلكراهات"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في محم -127 

 .91، ص. 2119-2111القانون الخاص، وحدة التكوين قضاء األحداث، كلية الحقوق فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 

 .29. عبد الرحمان الصافي، املرجع السابق، ص -128 



 

 

130 

ملشرع املغربي من خالل مصادقته على االتفاقيات واملواثيق الدولية الخاصة باألحداث والتي راهن عليها ا

 الخاصة باألحداث.

فتطبيق املسطرة الغيابية في حق الحدث يحرمه من أهم الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة  

 في االستعانة بمحام للدفاع عنه.

 املسطرة الغيابية في حقلذا نرى ضرورة إعادة النظر في التنصيص القانوني الخاص بتطبيق  

األحداث رغم أن مشروع قانون املسطرة الجنائية الجديد لم تتم اإلشارة فيه ألي إجراء بهذا الخصوص، 

فيبقى األمر بيد محكمة النقض من أجل إصدار اجتهاد قضائي يحمي الحدث من آثار املسطرة الغيابية، 

 اآلراء واالجتهادات الحالية.ويجعل من املحاكم األقل درجة تقتض ي به في ظل تضارب 

 

 الفقرة الثانية: إخالل السجل العدلي بالسرية 

املعلوم أن السجل العدلي هو أداة لتسجيل جميع األحكام الصادرة في حق الحدث سواء كانت  

أحكاما بعقوبات سالبة للحرية، أو أوامر بتدابير الحماية والتهذيب لضبط سوابقه الجنائية، إال أن 

ولكون وكيل  129 تكمن في كونه يسجل ويحص ي السوابق، ولكن في ما يتم التنصيص عليهخطورته ال 

بعد التأكد من محتواها، وألنها تستعمل على الخصوص لتطبيق  1امللك يشهد بصحة هذه البطاقة رقم 

ع نالعقوبات في حالة العود، وإللغاء إيقاف التنفيذ، كما يتم استعمالها  لتمكين مختلف اإلدارات من م

املجرمين من ولوج الوظائف العمومية واالنخراط في القوات املسلحة امللكية مما يقلص من حقوق املتهم 

 .130األساسية املتمثلة في الحق في العمل
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إن اآلثار الوخيمة التي ترتبها هذه املؤسسة على حقوق األحداث تضرب عرض الحائط حقه في  

إلى املجتمع من خالل الوصم الذي يلحقه، واملعاملة املتسمة  افتراض براءته كما تخيب كل أمل في إعادته

بنوع من التهميش واالحتقار من لدن أفراد املجتمع ومختلف مؤسساته ال لش يء سوى لكونه تعرض 

 لعقوبة في مرحلة عمرية معينة.

فاملشرع يتحمل كامل املسؤولية في هذا الشأن، إذ كان ينبغي إعفاء هذه الفئة من الخضوع  

 .131حكام السجل العدلي أو ابتكار آلية أخرى أكثر استجابة لخصوصية الحدثأل 

كما أن الحديث عن التنظيم القانوني للسجل العدلي يكتس ي أهمية بالغة في حياة الحدث الذي  

تقسو عليه الظروف في مراحل الحقة من حياته فيجد نفسه مضطرا الرتكاب جريمة أخرى في مرحلة 

قه الجنائية ويسقط بذلك في حالة العود التي تبرر تشديد العقوبة في حقه، الشباب، فيواجه سواب

خاصة وأن هذه السوابق قد تؤثر على قناعة القاض ي الذي يصنف املاثل أمامه في زمرة املجرمين 

املتمرسين ودون اعتبار للحجج املعروضة أثناء املناقشات. وهذا هو الدافع وراء إقرار التشريعات املقارنة 

 تبعاد أحكام العود في قضايا األحداث كالتشريع السوري والتشريع الكويتي.اس

كما أن السجل العدلي يولد متاعب كثيرة للمحكوم عليه فهو يعتبر بمثابة عقوبة جديدة قد  

تكون أكثر قسوة وخطر في حياته من العقوبة األصلية بذاتها، ألن تسجيل األحكام الجنائية في بطائق 

تعد تدنيسا يستحيل محوه أو تقادمه مادامت تطارده في سمعته ومستقبله، وحرمانه من  السجل العدلي

الحرية الخاصة وأن حدة آثاره تتسع عند التمييز بين فئة الشرفاء وفئة األشخاص من الدرجة الدنيا 

 .132املوصومين بسوابقهم الجنائية كيفما كانت طبيعة الجريمة املرتكبة
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من ق.م.ج  512تي تنظم السجل العدلي بالنسبة لألحداث نجد املادة وإذا عدنا للمقتضيات ال 

تنص على أنه "إذا تأكد حسن سيرة الحدث يمكن لقاض ي األحداث، بعد انصرام أجل ثالث سنوات 

ابتداءا من يوم انتهاء تدبير الحماية أو التهذيب أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم واحد التي تنص على التدابير 

 حقه إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث...".املتخذة في 

يتضح أن املشرع املغربي لم يضع الشروط الكفيلة بمساعدة الحدث الجانح على إعادة االندماج  

من سجله العدلي إال بعد انصرام  1في محيطه، فبالرغم من تحسن سلوكه، ال يمكن إلغاء البطاقة رقم 

م انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، فلماذا اشترط املشرع هذه املدة؟ فيكفي أجل ثالث سنوات من يو 

أن يتحسن سلوك الحدث الجانح إللغاء هذه البطاقة، كما أن اإللغاء يقتصر فقط على البطاقات التي 

جودة و تسجل فيها التدابير. أما البطاقات التي تتضمن العقوبات فال يطالها هذا اإلجراء وبالتالي تظل م

في سجله العدلي، وتحتسب كسابقة إجرامية بالنسبة للحدث وتكون عائقا أمام إعادة إدماجه في محيطه 

االجتماعي بشكل سوي، مما يجعله يؤدي العقوبة مرتين مرة في السجن ومرة بعد خروجه منه عن طريق 

 .133الوصم الذي يلحقه من جراء هذه العقوبة

إن السجل العدلي بالشكل الذي هو عليه في التشريع املغربي، يعتبر عائقا حقيقيا يواجه الحدث  

الجانح بعد تنفيذ العقوبة، بحيث يحرمه من العمل في مؤسسات الدولة، وهذا ما يتناقض مع السياسة 

 .134الجنائية الخاصة باألحداث

لعدلي للحدث بعد مرور مدة ثالثة أما في التشريع الفرنس ي فيتم سحب التدبير من السجل ا 

سنوات من النطق بدون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، أما بالنسبة للعقوبة فيشترط تقديم طلب لشطبها 

 .135من السجل العدلي بعد مرور مدة ثالثة سنوات من تاريخ انتهائها إذا أثبت الحدث أن سلوكه تحسن
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ما دون شهرين فيتم سحبها من السجل العدلي  وفي حالة إذا كانت العقوبة هي الغرامة أو الحبس 

 تلقائيا بعد وصوله سن الرشد الجنائي.

وبالتالي فالدولة تساهم عبر مؤسساتها الرسمية باملغرب من عرقلة إعادة اإلدماج، من خالل  

رفضها التعامل مع الشخص الذي سبق له قضاء عقوبة سالبة للحرية فهي تتناقض مع نفسها إذ أنها 

املؤسسات السجنية هدفها هو إعادة اإلدماج، ثم ترفض إدماج هؤالء بعد خروجهم من  تدعي أن

. مما يؤدي ال محال إلى تكريس الوصم االجتماعي بالنسبة للحدث الجانح بعد قضائه مدة 136السجن

العقوبة وما يكون قد تلقاه من برامج إصالحية وتحسن في سلوكه، األمر الذي قد يدفعه في مرحلة ثانية 

بعد انغالق آماله في االندماج مرة أخرى في مجتمعه إلى العود لإلجرام كرد فعل طبيعي بالنسبة له 

لتحقيق ذاته وإبراز شخصيته في مجال معين. وبالتالي فعدم ترشيد التنظيم القانوني للسجل العدلي 

ادة ي مجال التأهيل وإعالخاص باألحداث األمر يدعو إلى القلق ويفرغ كل الضمانات التي جاء بها املشرع ف

 اإلدماج من محتواها.

 خاتمة

خالصة القول ان مبدأ السرية الذي يطبع قضايا االحداث في جميع مراحل الدعوى الجنائية اليعدو ان 

يكون مجرد مبدأ نظري  بعيد عن التطبيق العملي فال يكفي أن يأتينا املشرع املغربي بنصوص قانونية 

ومصطلحات فضفاضة بدون توفير الوسائل املادية والبشرية والبنيات  تحمل في طياتها مبادئ عامة

التحتية الكفيلة بإنجاح العملية التأهيلية خالل جميع مراحل املحاكمة فوجود نص قانوني بدون تطبيق 

أو بدون إمكانية وجوده على أرض الواقع ال يغير من الوضعية املحرجة ملعالجة جنوح األحداث، اللهم إذا 

ملشرع املغربي يعمل فقط إلرضاء ما التزم به املغرب دوليا في شكل قواعد واتفاقيات دولية بدون كان ا

 تفعيلها على املستوى العملي والواقعي.
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 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 املتعلق بالجهات 111111اختصاصات الجهة في ضوء القانون التنظيمي رقم 

 

                               يونس أبالغ 

 دكتور في القانون العام

 

 مقدمة

املومإ إليه عنوانا، بالصيغة العامة  111.14تمارس الجهة، رغم احتفاظ القانون التنظيمي رقم 

، اختصاصات هامة حددها نص القانون التنظيمي املذكور. عالوة على اختصاصاتها 137لالختصاص

س الجهة اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي، كما يمكن، اعتمادا على الذاتية، تمار 

مبدإ التفريع، أن تنقل الدولة وبشكل تعاقدي بعض االختصاصات للجهات ألجل النهوض بالتنمية 

املندمجة واملستدامة ثم تنظيمها وتنسيقها وتتبعها. ولهذه الغاية، يقوم مجلس الجهة ورئيسه بمجموعة 

املشار إليه أن حدد مجاالت الصالحيات املوكولة  111.14من الصالحيات، سبق للقانون التنظيمي رقم 

للمجلس والتي يتداول فيها. كما حدد املجاالت التي يقوم فيها رؤساء مجالس الجهات باتخاذ القرارات 

 غرض.واإلجراءات الالزمة لتنفيذ مقررات املجلس والتدابير الواجب اتخاذها لهذا ال

                                                           
رة بالنسبة للجماعات الترابية املتعلق بالجهات على أن الجهة تتبوأ مكانة الصدا 111.14من القانون التنظيمي رقم  5أشارت املادة  137

األخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة االختصاصات الذاتية 

 للجماعات الترابية األخرى.
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في املبدإ العام، تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية، مهام النهوض بالتنمية املندمجة واملستدامة، 

 وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، خاصة:

 تحسين جاذبية املجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته االقتصادية؛ 

  عليها؛ تحقيق االستعمال األمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ 

  اعتماد التدابير واإلجراءات املشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسيير توطين األنشطة

 املنتجة للثروة والشغل؛

 اإلسهام في تحقيق التنمية املستدامة؛ 

 138العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. 

ين أن نجاعة ممارستها ال يمكن أن تكون إال تشمل االختصاصات املشتركة للجهة تلك التي يتب  

. أما االختصاصات القابلة للنقل، فهي االختصاصات التي من 139بشكل مشترك بين الدولة والجهات

املمكن أن تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع االختصاصات الذاتية لهذه األخيرة بشكل 

 . 140تدريجي

                                                           
، الجريدة الرسمية عدد 1.15.13ظهير الشريف رقم املتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ال 111.14من القانون التنظيمي رقم  11املادة  138

 .0515، ص، 2115يوليوز  23، بتاريخ 0311

الترابية  )تحسين جاذبية املجاالت التنمية االقتصادية -أتمارس الجهة االختصاصات املشتركة بينها وبين الدولة في املجاالت التالية:  139 

  -ملناطق الجبليةتنمية ا -)تأهيل العالم القروي التنمية القروية -بلبحث العلمي التطبيقي( ا -الشغل -التنمية املستدامة -وتقوية التنافسية

التأهيل ) التنمية االجتماعية -جتعميم التزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة(  -إحداث أقطاب فالحية -تنمية مناطق الواحات

 البيئة -دإنعاش الرياضة والترفيه(  -إنعاش السكن االجتماعي -عتبار للمدن واألنسجة العتيقةإعادة اال  -املساعدة االجتماعية -االجتماعي

 -ميةاملحافظة على املناطق املح -الحفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر -)الحماية من الفيضانات

صيانة اآلثار  -)االعتناء بتراث الجهة والثقافة املحلية الثقافة -هظة على املوارد املائية( املحاف -املحافظة على املنظومة البيئية الغابوية

 السياحة )إنعاش السياحة(. -إحداث وتدبير املؤسسات الثقافية( و -ودعم الخصوصيات الجهوية

ة إلى الجهة، وتشمل هذه املجاالت بصفة تحدد اعتمادا على مبدإ التفريع مجاالت االختصاصات املنقولة )القابلة للنقل( من الدول 140 

 ئة. الطاقة واملاء والبي -الرياضة -الثقافة -التعليم -التجارة -الصحة -الصناعة -خاصة: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي 
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ختصاصات املشتركة أو القابلة للنقل، يتعين على الدولة لتمكين الجهة من ممارسة كل من اال 

تعبئة املوارد الالزمة لذلك عند االقتضاء بعملها على رصد موارد مالية ليكون كل نقل لالختصاص مقترنا 

بتحويل املوارد املطابقة له، والسيما في حالة نقل اختصاص من الدولة إلى الجهة. إن ممارسة هذه 

 كة والقابلة للنقل( يتم بشكل تعاقدي بين الدولة والجهات.االختصاصات )املشتر 

يتخذ التعاقد بين الدولة والجهات ألجل ممارسة هذه األخيرة االختصاصات املشتركة والقابلة 

للنقل، شكلين: إما أن تبادر الدولة إلى ذلك بالعمل على رصد املوارد الالزمة، وإما أن تبادر الجهة حينما 

الذاتية بتمويل أو املشاركة في تمويل اختصاص ال يندرج ضمن اختصاصاتها الذاتية،  تسمح لها مواردها

ويكون تحويل االختصاصات املنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات املعنية بموجب تعديل 

 .141املتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم 

النظر عن االختصاصات املشتركة ، تمارسها بصرف 142ولئن كانت للجهة اختصاصات ذاتية

والقابلة للنقل، وكانت تشتمل اختصاصات الجهة الذاتية في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود 

مواردها وداخل دائرتها الترابية باألعمال الخاصة بهذا املجال كاملتعلقة منها بالتخطيط والبرمجة واإلنجاز 

                                                           

 املتعلق بالجهات، مرجع سابق. 111.14من القانون التنظيمي رقم  95املادة  141 

وطين )دعم املقاوالت/ ت التنمية االقتصادية -ألذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على امليادين التالية: تشتمل االختصاصات ا 142

وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية بالجهة/ تهيئة الطرق واملسالك السياحية في العالم القروي/ إنعاش أسواق الجملة الجهوية/ إحداث 

وين التكوين املنهي والتك -بة/ جذب االستثمار/ إنعاش االقتصاد االجتماعي واملنتجات الجهوية( مناطق لألنشطة التقليدية والحرفي

شراف اإل  -)إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل اإلدماج في سوق الشغل املستمر للشغل

)إنعاش األنشطة غير الفالحية بالوسط  التنمية القروية -جالجماعات الترابية( على التكوين املستمر لفائدة أعضاء املجالس وموظفي 

ل تنظيم خدمات النق -)إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة النقل -دبناء وتحسين وصيانة الطرق غير املصنفة(  -القروي

 -)اإلسهام في املحافظة على املواقع األثرية والترويج لها الثقافة -هالطرقي غير الحضري لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة( 

إنعاش  -اءوضع استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة وامل -)تهيئة وتدبير املنتزهات الجهوية البيئة -وتنظيم املهرجانات الثقافية والترفيهية( 

حصول على ال -م اتفاقيات مع فاعلين خارج اململكة في إطار التعاون الدولي) إبرا التعاون الدولي -زاملبادرات املرتبطة بالطاقة املتجددة( 

 تمويالت في نفس اإلطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل(.
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القيام ببعض االختصاصات بحكم طبيعتها، تستلزم أن تتم ممارستها والتدبير والصيانة، إال أن نجاعة ب

 بشكل مشترك بين الدولة والجهات طبقا ملبدإ التدرج والتمايز.

وقد يؤدي الطابع الذي يميز هذه االختصاصات لنوع من التداخل بين اختصاصات الدولة 

أن تشتمل أحيانا االختصاصات  والجماعات الترابية، األمر الذي يؤدي بالتبعية ألن لن يكون صدفة

الذاتية واملشتركة والقابلة للنقل للجهة نفس االختصاص كاملتعلق منها بممارسة اختصاص البيئة. إن 

بعض اختصاصات الجهة تتسم بطبيعة مزدوجة. فهي اختصاصات جهوية وشبه وطنية إلى حد ما، 

 .143والرياضة واملاء، ثم التضامنخاصة عندما يتعلق األمر بإنعاش االستثمار والشغل والثقافة 

إن هـــذا التـــداخـــل في اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات الجهـــة، معنـــاه أن الجهـــة تقوم بهـــذه املهـــام مع مراعـــاتهـــا 

. الجهات وباقي الجماعات 144للســـــــــــــياســـــــــــــات واالســـــــــــــتراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه املجاالت

في هذا الصــــــــــــدد ســــــــــــبق للقانون ســــــــــــياســــــــــــة الدولة. و تحقيق في الترابية األخرى، يجب عليها أن تســــــــــــاهم

املتعلق بالجهات أن عمل بذلك، سايرته التفاصيل التي سبق أن أتى بها املرسوم  111.14التنظيمي رقم 

، مؤكدة هذه 145املتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه 2.12.513رقم 

ي إطار توجهات الســـــــــياســـــــــة العامة إلعداد النصـــــــــوص أن وضـــــــــع التصـــــــــميم الجهوي إلعداد التراب، يتم ف

، وهدفه املعني على وجه الخصوص، تحقيق التوازن بين الدولة 146التراب املعتمدة على الصعيد الوطني

 .147والجهة حول تدابير تهيئة مجال الجهة

                                                           

محمد الخامس بالرباط، كلية يونس ابالغ، الرأي االستشاري في ميدان التعمير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة  143 

 .222، ص، 2111/ 2112الحقوق سال، السنة الجامعية 

 .مرجع سابقاملتعلق بالجهات،  111.14القانون التنظيمي رقم من  11املادة  144

مه، متعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقيي 2112شتنبر  21بتاريخ  2.12.513املرسوم رقم  145 

 .0315، ص، 2112نونبر  2بتاريخ  0011واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 املتعلق بالجهات، مرجع سابق. 111.14من القانون التنظيمي رقم  11املادة  146

 ، نفس املرجع.19املادة  147
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إن تداخل اختصاصات الجهات مع املستويات الترابية األخرى أو حتى داخل نفس املستوى 

التنظيمي  أدرجها القانون ته طبيعة بعض االختصاصات كاملتعلقة منها بالبيئة. البيئة الترابي، استوجب

جعلت  12املشار إليه ضمن اختصاصات الجهة الذاتية واملشتركة ثم القابلة للنقل. املادة  111.14رقم 

لصدد، ا ااختصاصات الجهة الذاتية، تشتمل في مجال التنمية الجهوية عدة ميادين منها البيئة. وفي هذ

تقوم الجهة بتهيئة وتدبير املنتزهات الجهوية ووضع إستراتيجيات اقتصاد الطاقة واملاء وإنعاش املبادرات 

الحماية من مخاطر الفيضانات والحفاظ  91املرتبطة بالطاقة املتجددة. في مقابل ذلك، جعلت املادة 

ية ثم ملنظومة البيئية الغابوية واملوارد املائعلى املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واملناطق املحمية وا

 94مكافحة التلوث والتصحر ضمن االختصاصات املشتركة بين الدولة والجهة. وأخيرا أدرجت املادة 

البيئة ضمن االختصاصات القابلة للنقل إلى جانب التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي 

 والطاقة واملاء.

القائلة إن طبيعة بعض االختصاصات وسمتها املزدوجة هي التي تؤدي إلى وبذلك تكون الفكرة 

هذا النوع من التداخل في ممارسة االختصاصات، على أساس بين وأصل واضح، وسيكون بالتالي من غير 

البحث عن مقاربة تشاركية قوامها التنسيق  املجدي التساؤل عن أسباب تداخل االختصاص، وإنما يجب

 .بين املتدخلين

املتعلق بالجهات، سبق له أن ميز  111.14ويبقى غنيا عن البيان أن القانون التنظيمي رقم 

صالحيات مجلس الجهة وصالحيات رئيس املجلس عن اختصاصات الجهة كشأن القانونين التنظيمين 

عند املتعلق بالجماعات. إن إثارة االختصاص  113.14املتعلق بالعماالت واألقاليم ورقم  112.14رقم 

تطبيق نصوص الالمركزية، يقود الختصاص الجماعة وليس اختصاص مجلسها أو رئيسه. وحتى تحديد 

االختصاص في مجاالت أخرى عند اتخاذ القرار يملك هو اآلخر تمييزا أكيدا طاملا أن مكانة قاعدة تحديد 
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في املجال الحصري كعالمة تحدد بشكل أولي املواد التي تدخل  148االختصاص تتجسد عند الفقه اإلداري 

لكل سلطة إدارية، أما الصالحيات فتحددها تراتبية السلم املالك لالختصاص )وزير، مدير عام، مدير 

مركزي، مدير جهوي، قسم، مصلحة...( وتفريع االختصاص إلى مجموعة من الصالحيات حسب تراتبية 

تمارس السلطة األدنى  . فمن املستحيل أن149السلم وحسب التسلسل األعلى درجة أو األدنى درجة

صالحية السلطة األعلى إال عن طريق تفويض، والعكس صحيح، بأن تمارس السلطة األعلى الحلول مكان 

 .150السلطة األدنى

 صالحيات مجلس الجهة -أ

يفصل مجلس الجهة بمداوالته في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الجهة. وألجل ذلك   

ا التنمية الجهوية وإعداد التراب واملرافق العمومية. وتحقيقا يمارس مجموعة من الصالحيات، من ضمنه

 لهذه الغاية، يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:

 برنامج التنمية الجهوية؛ 

 التصميم الجهوي إلعداد التراب؛ 

 إحداث املرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛ 

 نظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ت 

  إحداث شركات التنمية الجهوية أو املساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها

 أو تخفيضه أو تفويته.

                                                           
148 YVES Gaudemet, Traite de droit administratif, Tom 1, L.G.D.J, 16éme édition 2002, p. 011. 

149 Ibidem. 

150 Ibidem. 
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، إضافة إلى التداول في 151كما أن التداول في مالية وجبايات وأمالك الجهة من صالحية املجلس  

التي تهم الجهة كاملتعلقة منها باملساهمة في إحداث مجموعات الجهات  قضايا التعاون والشراكة

ومجموعات الجماعات الترابية أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها، أو كاملتعلقة باتفاقيات التعاون 

 .152والشراكة مع القطاعين العام والخاص

  صالحيات رئيس مجلس الجهة -ب

ويتخذ جميع التدابير الالزمة لذلك. إن  ،153املجلس يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مقررات  

اآلمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، كما يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رئيس مجلس الجهة يعد 

                                                           
فتح  -من هذا القانون التنظيمي 115و 114و 112فتح الحسابات الخصوصية وامليزانيات امللحقة مع مراعاة أحكام املواد  -امليزانية 151

ق تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقو  -اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعتمادات وتحويل االعتمادات داخل نفس الفصل

إحداث أجرة عن  -التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب املحددة ، عند االقتضاء ، بموجب القوانين واألنظمة الجاري بها العمل

مخصصات التسيير واالستثمار املرصودة لفائدة الوكالة الجهوية  -االقتراضات والضمانات الواجب منحها -الخدمات املقدمة وتحديد سعرها

اقتناء العقارات  -تدبير أمالك الجهة واملحافظة عليها وصيانتها -من هذا القانون التنظيمي 141يع املنصوص عليها في املادة لتنفيذ املشار 

الهبات  -الالزمة الضطالع الجهة باملهام املوكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل

  ا.والوصاي

أو كاملتعلقة بمشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية أو االنخراط واملشاركة في أنشطة  152

املنظمات املهتمة بالشؤون املحلية أو العقود املتعلقة بممارسة االختصاصات املشتركة واملنقولة ثم كل أشكال التبادل مع الجماعات 

 ة األجنبية وذلك في إطار احترام االلتزامات الدولية للمملكة.الترابي

يتخذ القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد  -ينفذ امليزانية  -ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب 153

يتخذ القرارات املتعلقة بإحداث أجرة  -املتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي رقم  115اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات املادة 

يتخذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية  -عن الخدمات املقدمة وبتحديد سعرها

اجعة يقوم بإبرام أو مر  -ملتعلقة بالقروضيقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة ، بإبرام وتنفيذ العقود ا -والتنظيمية الجاري بها العمل

يدبر أمالك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أمالكها وتسوية  -األكرية وعقود إيجار األشياء

عاملة تهم واالقتناء واملبادلة وكل ميباشر أعمال الكراء والبيع  -وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع األعمال التحفظية املتعلقة بحقوق الجهة

يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير امللك العمومي للجهة ويمنح رخص االحتالل املؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص  -ملك الجهة الخاص

ن والشراكة برم اتفاقيات التعاو ي -يتخذ اإلجراءات الالزمة بتدبير املرافق العمومية التابعة للجهة -التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 يعمل على حيازة الهبات والوصايا. -من القانون التنظيمي املذكور  12والتوأمة طبقا ملقتضيات املادة 



 

 

142 

رسمية في جميع أعمال الحياة املدنية واإلدارية والقضائية، ويسهر على مصالحها طبقا ألحكام القانون 

بالجهات والقوانين واألنظمة الجاري بها العمل. كما يقوم بممارسة السلطة املتعلق  111.14التنظيمي رقم 

. وفي هذا الصدد، 2111من دستور  141التنظيمية املنصوص عليها أول األمر بالفقرة الثانية من الفصل 

يمارس رئيس مجلس الجهة، بعد مداولة املجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة 

 .154للجماعات الترابيةالرسمية 

رئيس مجلس الجهة الذي يصادق على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات بموجب املادة  

، ويسير املصالح اإلدارية للجهة ألنه الرئيس التسلسلي للعاملين 111.14من القانون التنظيمي رقم  110

عمول صب إلدارة الجهة طبقا للمساطر املبها حيث يسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع املنا

 املهام التالية ضمن صالحياته: 115من القانون التنظيمي نفسه، أدرجت املادة  113بها وبموجب املادة 

 إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب؛ 

 إعداد ميزانية الجهة؛ 

 إبرام صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات؛ 

 155رفع الدعاوى القضائية. 

 

                                                           

 املتعلق بالجهات، مرجع سابق. 111.14من القانون التنظيمي رقم  112املادة  154 

قبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير اإلداري يجدر التذكير على أنه يجوز لرئيس املجلس، تحت مسؤوليته ومرا 155

واألمر بالصرف. كما يجوز له أن يفوض لنوابه بقرار بعض صالحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع 

ليته ومراقبته ، إلى املدير العام للمصالح مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي. فضال عن ذلك، يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤو 

تفويضا في اإلمضاء، نيابة عنه، على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها. وأخيرا، فإن رئيس مجلس الجهة يقدم طبقا 

اريا للمجلس حول األعمال التي املتعلق بالجهات، وعند بداية كل دورة عادية تقريرا إخب 111.14من القانون التنظيمي رقم  111للمادة 

 قام بها في إطار الصالحيات املخولة إليه.
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منازعات الضريبية في مرحلة تأسيس الضريبة بين القضاء الشامل وقضاء 

  اإللغاء
 

 حنان بوتوميت 

 خريجة ماستر القضاء االداري 

 كلية الحقوق سال

 

 مقدمة : 

 تنشأ التي اعاتالنز  فض بمقتضاها يتم التي القانونية األساليب مجموعة بأنه الجبائي النزاع يعرف       

 الذي الخالف عن تعبر إذن الجبائية فاملنازعات  .156 امللزم على اإلدارة طرف من الضريبة قانون  عن تطبيق

                                                           

 لإلدارة املغربية ، املجلة"الجبائية املنازعات ميدان في التطبيق مستوى  على املثارة والصعوبات اإلدارية املحاكم "التراب، مصطفى - 156 

 1 18،ص 1996، 1عدد  الساعة، سلسة مواضيع والتنمية، املحلية
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 واحتسابها الضريبة بفرض املتعلقة.بوظائفها قيامها بمناسبة للضريبة والخاضع الجبائية بين اإلدارة يثور 

 . 157جبايتها أو

   contentieux de l’assiette   الوعاء في املنازعات:هما هامين ينصنف في الجبائية املنازعات وتنحصر

 . contentieux de recouvrement .التحصيل في واملنازعات

 صالحية البحث فيه تبث التي للجهة يخول  الذي النزاع أي الضريبة، أساس في نزاع هو الوعاء في فالنزاع

 لذا تبين إذا ما حالة وفي والتنظيمية، التشريعية اتللمقتضي مطابقة تأسست قد الضريبة كانت إذا فيما

 .  الضريبة لهذه كليا أو جزئيا إسقاطا تقرر  أن سلطتها فمن العكس

 من الشرعي القضاء كان الحماية فقبل متالحقة، تطورات الوعاء مرحلة في الجبائية املنازعات عرفت

 الحماية مرحلة وفي .اإلسالمية والشريعة هالفق فيها ساد حيث املنازعات تسوية على تسهر التي الجهات

 اختصاص لذا يرجع التي العصرية املحاكم في أساسا تمثلت جديدة مؤسسات الفرنس ي أدخل املستعمر

 املنازعات في تبت التي الشرعية املحاكم جانب إلى هذا أجنبية، أطرافها أحد يكون  التي في املنازعات النظر

 .املغاربة بين

ضريبة  بإحداث 1921 أكتوبر 9 ظهير مثل جبائية طبيعة ذات نصوص عدة الفترة ذهه خالل صدرت كما

النصوص  هذه حددت و 158....للبلدية الديون  باستخالص يتعلق الذي 1920 نونبر  9وظهير البحار على

                                                           

 قانونا، عليه املنصوص املناسب السعر وتحديد وعائها وتقدير املنشئة الواقعة توافر ينبغي الضريبة لفرض أنه من املعروف - 157 

 بإتباع الجبائية اإلدارة تقوم األداء عن املكلف تخلف حالة وفي تحصيلها، إلى الجبائية اإلدارة تعمد هذه اإلجراءات من االنتهاء و عد

 عليها1 منصوص خاصة طرق  بمقتض ى الدفع عن أموال املتخلفين على والتنفيذ املتابعة إجراءات

العر ي الكزداح، " الطعون الجبائية في ظل املحاكم اإلدارية باملغرب"،  أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق ، تخصص علم  - 158 

 -2003واالقتصادية واالجتماعية ، السنة الجامعية اإلدارة والقانون اإلداري، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية 

 1   16إلى ص   11، من ص 2001
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 املحكمة أي -أمامها النزاع لرفع بها القيام يلزم التي واإلجراءات الجبائي النزاع في املختصة املحاكم

كافة  على االبتدائية املحاكم فيه تشرف موحد قضائي بنظام تميزت فقد االستقالل، مرحلة أما-.االبتدائية

القضائي  بالتنظيم املتعلق 1924 شتنبر 21 قانون  ظل في وذلك الضريبية النزاعات ذلك في بما النزاعات

  .160 1952 شتنبر 22 في الصادر الشريف الظهير بمقتض ى األعلى املجلس إنشاء تم ذلك ، وقبل159للمملكة 

 االبتدائية املحاكم ظلت القضائي، الجهاز عرفها التي املتوالية اإلصالحات من وخالل هذه الفترة وبالرغم

للفصل  طبقا القضايا أنواع جميع في بها تتمتع التي العامة للوالية بالنظر الضريبية في املنازعات املختصة هي

 حين في  االستئناف. محاكم أمام عنها الصادرة األحكام استئناف ويمكن  ةاملسطرة املدني قانون  من  11

 تجاوز  بسبب اإلدارية القرارات إلغاء إلى الرامية والطعون  بالنقض محكمة النقض يختص بالطعن أن

 اإلدارية املنازعات في بالنظر متخصصة كمحاكم اإلدارية إنشاء املحاكم سيتم 1993 سنة وفي .السلطة

  .161املغرب عرفها التي الكبرى  مواكبة للتحوالت وذلك الضريبية ملنازعاتا ومنها

 املغرب لرغبة تأكيدا 162اإلدارية االستئناف ملحاكم املحدث 11-13 رقم القانون  إصدار تم 2110 وفي وأخيرا

الغرفة  ستصبح وبالتالي اإلنسان، حقوق  ومبادئ املشروعية احترام على القائمة والقانون  الحق دولة بناء في

كمحكمة  تنظر سنة 13 وملدة كانت أن بعد قانون  كمحكمة األصيل بدورها تقوم األعلى باملجلس اإلدارية

 . اإلدارية املحاكم عن الصادرة األحكام استئناف في موضوع

                                                           

 
  1974يوليوز( 11) 131جمادى الثانية بتاريخ  1.74.338رقم للمملكة القضائي بالتنظيم املتعلق قانون  بمثابة الشريف الظهير - 159 

  وتتميمه1 تغييره تم كما

بشأن املجلس األعلى، ج 1 ر عدد  1911شتنبر  21املوافق  1311ربيع األول  2بتاريخ الصادر  11 111 233ظهير شريف رقم  - 160 

 1 1911أكتوبر  18املوافق ل   1311ربيع األول  23، بتاريخ 2311

 1  16إلى ص   11العر ي الكزداح، " الطعون الجبائية في ظل املحاكم اإلدارية باملغرب"،  م 1 س ،  من ص  - 161 

املحدثه بموجبه  108 03( بتنفيذ القانون رقم  2006فبراير  11)  1121من محرم  11صادر في  11  106  01قم ظهير شريف ر  - 162 

 محاكم استئناف اإلدارية 1 
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 وانطالقا مما سبق،يمكن صياغة إشكالية محورية لهذا املوضوع واملتمثلة في ما يلي:

 قضاء  دعوى  أم إلغاء دعوى  هي هل الجبائية ؟ املنازعات في للدعوى  القانونية الطبيعة هي ما

 شامل؟ 

( الطبيعة القانونية لدعوى  األول  في )املبحث سنتناول  اإلشكالية هذه على لإلجابة

الثاني( الوسائل املساعدة  للقاض ي اإلداري في  املبحث في ) بينما سنتطرق  تأسيس الضريبة،

 دعوى تأسيس الضريبة.

 

 األول:  الطبيعة القانونية لدعوى تأسيس الضريبة  املبحث

في إطار تنظيم اختصاص املحاكم اإلدارية افرد املشرع املغربي وعلى غرار نظيره   

مجموعة من النزاعات في إطار دعوى القضاء الشامل، وذلك تمييزا لها عن دعوى 163الفرنس ي

 جبائية من جملة املنازعات التي ترفعاإللغاء التي لها مميزات خاصة بها. وتعتبر املنازعات ال

في شكل دعوى القضاء الشامل أمام القاض ي اإلداري الذي يتعين عليه مراقبة مدى احترام 

 .164هذا الصيغة تحت طائلة عدم قبول الدعوى 

إال أنه واستثناء من األصل يمكن رفع الدعوى الضريبية في شكل دعوى اإللغاء أمام   

يدفعنا إلى معالجة طبيعة الدعوى تأسيس الضريبة في نقطتين،  . وهذا165املحاكم اإلدارية

                                                           

يتميز القضاء الشامل الفرنس ي بالوفرة إذ يشتمل على مجموعة من النزاعات املتشعبة كالنزاعات الضريبية، والنزاعات  - 163 

 ت املؤسسات املهددة باالنهيار، و عض القرارات املالية 1أنظر :االنتخابية، ونزاعا

éd ,Editions Dalloz,Paris,1998, p 11. ePierre Delvolvé, Le droit administratif .2 

جواد العسري، " التحقيق واإلثبات في املنازعات الضريبية " ، منشور بمجلة القانون املغر ي، مجلة قانونية شاملة  - 164

، مؤسسة دار 2013، 20بالشؤون القانونية واألبحاث والدراسات القانونية والفقهية واالجتهادات القضائية، العدد  تعني

 1 88الرباط، ص  –السالم للطباعة والنشر والتوزيع 

 1 89جواد العسري، " التحقيق واإلثبات في املنازعات الضريبية "، م 1 س، ص  - 165 
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أوالها سيتم تخصيصها ملجال القضاء الشامل في دعوى تأسيس الضريبة، وثانيها 

 ستخصص ملجال دعوى اإللغاء في نزاع تأسيس الضريبة.

 املطلب األول: األصل في دعوى تأسيس الضريبة للقضاء الشامل 

ل بأنها: " خصومة قائمة بين طرفين يدعي أحدهما انه تعرف دعوى القضاء الشام 

وقع املساس بأحد مراكزه الذاتية أو الشخصية، ويملك فيها القاض ي سلطات واسعة من 

 .166اجل إرجاع الحق لصاحبه وتقرير التزامات على الطرف األخير"

إلسقاط اويعتبر النزاع الضريبي باألساس قضاء شامال، يهدف  من خالله امللزم إما إلى  

الكلي للضريبة أو إلى اإلسقاط الجزئي لها، فهو هنا يوجه دعواه في شكل مطالبة تتعلق 

بموضوع الضريبة ال في شكل  دعوى إلغاء  تثير فقط مشروعية القرار الضريبي، فما يقصده 

. ودعوى القضاء الشامل  167امللزم هو أن يصبح مدعيا بكل معنى الكلمة  ال مجرد طاعن

ذا املوضوع لحسم النزاع في جوهره على اعتبار أنها الدعوى األصلح واألوفر جدوى فعالة في ه

 .168بالنسبة للملزم  فهي ذات فاعلية في حسم النزاع من حيت الجوهر 

ويتمتع القاض ي اإلداري في إطار دعوى القضاء الشامل بسلطة تقديرية واسعة في 

ال تتوقف عند الحكم باإللغاء، بل ، وهذه السلطات 169مجال الواقع كما في مجال القانون 

تتعداها إلى تعديل قرارات اإلدارة الضريبية وإدخال تغييرات تستهدف حماية أوسع لحقوق 

امللزمين، فالقاض ي الضريبي حينما يبت في النزاع الضريبي في إطار دعوى القضاء الشامل 

                                                           

 1  19، ص 2002ت الدعوى اإلدارية في القانون املغر ي "، منشورات عكاظ، الطبعة الثانية، عبد هللا حدد، " تطبيقا - 166 

 19عبد القادر التيعالثي، " الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء "، املجلة املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية، ع  - 167 

 1 21، ص 1991يونيو   –ابريل 

املحدث واملنظم للمحاكم اإلدارية "، املجلة  11190يعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون جعفر حسون، " الطب - 168 

 1 18، 1، ع 1996املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية، سلسلة " مواضيع الساعة "،

169 -  Jean-uc Aubert , " introduction au droit ", 5 e éd .Ed armond colin, Paris 1992 .p 127 . 
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ب فحسب ولكن لترتي فإنه يراقب شرعية القرار اإلداري املؤسس عليه الضريبة ال إللغائه

اآلثار القانونية  الناتجة عن عدم شرعية القرار، فهو هنا يتجاوز إلغاء القرار الذي فرض 

يتضمن املبلغ الضريبي املعدل  170الضريبة لكونها غير مشروعة  إلى إحالل قرار أخر محله 

ي تعليمات ، وهو حينما يعط171أو إعطاء أمر اإلدارة بإرجاع املبلغ الذي تم تحصيله بغير حق

، وبالتالي 172لإلدارة  يتصرف كرئيس  تسلسلي إلدارة الضرائب بل كمفتش سام للضرائب 

 .173يضع نفسه كسلطة عليا بالنسبة ملفتش الضرائب صاحب القرار املشمول  بالتعديل 

ال تقف عند هذا الحد بل  174وسلطات القاض ي اإلداري في إطار القضاء الشامل   

نازعة برمته منذ انطالق إجراءات التصحيح التي باشرها قابض تمتد لتعيد تركيب ملف امل

التسجيل حتى نهاية إصدار الضريبة، حيث يراقب القاض ي اإلداري عمل اإلدارة في تطبيق 

القانون وفي تنفيذ سياسة الدولة وعمل موظفيها، ليتأكد من مدى شرعية العمل الذي 

قد بولغ فيه أو انتقص منه يأمر قابض أو يقومون به، وإذا تبين له أن اإللزام  الضريبي 

 . 175مفتش الضريبة بفرض الضريبة املناسبة

                                                           

، 119عبد الكريم حيضرة، " سلطات القاض ي اإلداري في املنازعة الضريبية "، املجلة املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية، ع   - 170 

 111، ص 2011نونبر و دجنبر 

املغربية لإلدارة العطشان الحبيب، " اإلشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية امللزم "، املجلة  - 171 

 1 96، ص 2009، 86املحلية والتنمية، ع 

 1 366، ص  2002خالد عبد الغني، " املسطرة في القانون الضريبي املغر ي "، دار النشر املغر ي،   - 172 

  11عبد الكريم حيضرة، " سلطات القاض ي اإلداري في املنازعة الضريبية "، م 1 س، ص  -  173 

دارة الضريبية والحلول محلها يتمتع بها القاض ي اإلداري في إطار دعوى القضاء الشامل، وليس في إطار سلطة توجيه عمل اإل  - 174 

 دعوى اإللغاء، وهو ما سيتم توضيحه في الفقرة الثانية1

 1 361خالد عبد الغني، " املسطرة في القانون الضريبي املغر ي "، م 1 س، ص - 175 
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انطالقا من هذه السلطات الواسعة التي يتمتع بها أثناء  176فالقاض ي الضريبي  

 . 177فحصه للنزاع الجبائي في إطار القضاء الشامل يحل محل اإلدارة الضريبية 

" بأن: " القاض ي الضريبي يتوفر على   Jean – Michel Le Berrفي هذا الصدد قال "  

سلطة مشابهة لتلك التي تنعم بها اإلدارة وهي تفرض الضريبة املتنازعة بشأنها، فالقاض ي 

 .178ال يلغي الضريبة فقط بل يعيد تحديد مبلغها الواجب دفعه من قبل امللزم " 

بالغة مية الوهذه السلطات الواسعة هي التي أكسبت القاض ي الضريبي الفرنس ي األه 

 لدى صاحب الدعوى.

الصدد إلى أن دعوى القضاء الشامل تشغل حيزا كبيرا ضمن  عموما، نشير في 

املنازعات الضريبية، وهذا ما تبرره مجموعة من القواعد القانونية و االجتهادات القضائية، 

 على أن وفي هذا الصدد نجد القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باملحكمة النقض الذي أكد

الشامل حيث جاء في حيثاث  هذا القرار: "  القضاء اختصاص من هياملنازعات الضريبية 

 41.91 القانون  حددها التي اإللغاء دعاوى  في تبت اإلدارية املحكمة أن الواضح من أنه حيث

 نفس حسب إليها أسندت التي الشامل القضاء دعاوى  في الوقت نفس في تبت كما لها املنش ئ

 .الحصر سبيل على ن القانو 

 املذكورة الثانية الطائفة في تدخل بها املتعلقة واملنازعات الضرائب مادة أن وحيث

 املحكمة أن يعني الذي الش يء ضريبة في املنازعة هو الدعوى  موضوع أن في جدال ال أنه وحيث

                                                           

حاكم ضريبية وال على قاض ضريبي ، وبالتالي فالقاض ي هنا هو القاض ي اإلداري عندما يبث التنظيم القضائي ال ينص على م  - 176 

 في املادة الضريبية 1

عبد املعطي القدوري، " الحماية القضائية للملزم في مجال املنازعات الجبائية " ، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ع  - 177 

 1 11، ص 1991يونيو –، أبريل 19

178   - Jean –Michel Le Berre , "  Contentieux fiscale et contentieux administratif général " , Revue Française de 

publiques ,  (L . G . D . J ), n0 17, 1987, p . 22 .    
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 ما اءاإللغ مصطلح استعملت الطاعنة أن ولو املذكور  الطلب في للبت مختصة كانت اإلدارية

 ومحاولة عليها املفروضة الضريبة إبطال إلى الوصول  هو دعواها من املتوخى الهدف دام

 .179حق "  وجه بدون   نظرها في أدته ما استرجاع

اإلدارية بفاس  في أحد أحكامها والذي جاء فيه على  املحكمة كما أكدت هذا التوجه  

قضاء الشامل التي لم يشملها املشرع أن املنازعة الضريبية منازعة ذاتية من قبيل دعاوى ال

باإلعفاء من أداء الرسوم القضائية وبالتالي يترتب عن عدم أداء الرسوم القضائية رغم 

  .180اإلنذار عدم قبول الطلب " 

" :  2111/ 10/ 15 بتاريخ البيضاء بالدار اإلدارية صادر عن املحكمة حكم وجاء في  

 وليس الشامل القضاء ضمن تؤطر فإنها بضريبة يتعلق ةاملنازع مناط أن الثابت كان ملا وحيث

 . 181اإللغاء  "  قضاء ضمن

كما اعتبرت املحكمة اإلدارية بالرباط أن: " تأسيس املدعى دعواه بالحكم بإلغاء  

أساس تجاوز السلطة وفي إطار قضاء  القرار ....مع ترتيب اآلثار القانونية عن ذلك على

ئب واملنازعات املتعلقة بها تدخل في إطار القضاء الشامل وملا اإللغاء. وحيث إن مادة الضرا

كان موضوع الدعوى الحالية هو إلغاء ضرائب واملحكمة وملا لها من سلطة تقديرية في 

تكييف الطلب تبين لها أن املنازعة تتعلق بمنازعة جبائية ولو أن الطاعن استعمل مصطلح 

                                                           

لذي أورده محمد القصري،" املنازعات  ، ا1991/ 01/ 21،  بتاريخ 1188قرار صادر عن الغرفة اإلدارية  باملجلس األعلى، عدد   - 179 

 2111، ص  2011الجبائية املتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء املغر ي "، دار أ ي رقراق، الرباط، الطبعة الثالثة 

بيب غ، الذي أورده الح 19/ 11، ملف رقم  1991/ 03/ 22، بتاريخ  91/ 31حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بفاس ، رقم  - 180 

العطشان اإلشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية امللزم "، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ع 

 1 91 - 96، ص 2009، 86

وردته حياة ،  الذي أ2010/ 09/ 301، في ملف عدد  2011/ 06/ 11حكم صادر عن املحكمة اإلدارية  بالدار البيضاء، بتاريخ   - 181 

، طبعة 1البجدايني، طبيعة الدعوى الضريبية بين القضاء الشامل والقضاء اإللغاء " مقال منشور بمجلة القضاء املدني ، عدد 

 1 318، ص 2011
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ل أجل شهر بعد ستة أشهر املمنوحة للمديرية اإللغاء، خاصة أنه قد قام برفع داعوه داخ

العام للضرائب للجواب عن الشكاية املوجهة له  في حين أن طلب اإللغاء يوجه بعد شهرين 

عن عدم جواب الجهة املعنية باألمر، كما أن املدعي قام بأداء الرسوم القضائية بعد إشعاره 

 . 182بذلك  " 

ي ما يلي: " املحاكم اإلدارية تختص بالبت وفي حكم آخر لنفس املحكمة الذي جاء ف  

في املنازعات الضريبية في إطار القضاء الشامل وبالتالي في غير معفية من أداء الرسوم 

 . 183القضائية"

 إجماع شبه هناك أن يتبين أوردناها التي الفقهية واآلراء األحكام مجموع خالل ومن إذا

 باملنازعات يتعلق فيما الشامل لقضاءل يعود االختصاص أن اعتبار على وقضائي فقهي

 أوسع الشاملفي إطار القضاء  القاض ي سلطة كون  في تتجلى التي لالعتبارات نظرا الضريبية،

 تعديل سلطة فله أما األول  اإلداري، القرار بإلغاء الثاني يكتفي حيث اإللغاء قاض ي سلطة من

 اء.والقض الفقه من االتجاه هذا رأي حسب القانونية األوضاع

وهذا  .الشامل القضاء دعاوي  ضمن تدخل تأسيس الضريبة دعوى  فطبيعة وبالتالي  

 املشروعية قاض ي باعتباره اإللغاء قاض ي يلعبه أن يمكن دور  أي يدفعنا إلى التساؤل عن

 يجعله قد ما العيب من يشوبه قد إداري  لقرار موضوعا يكون  الضريبي الفرض أن وباعتبار

 جديرا باإللغاء. 

 طلب الثاني: اختصاص قاض ي اإللغاء في دعوى تأسيس الضريبةامل

                                                           

، غير 2012/  1/  91في امللف اإلداري عدد  2013/  02/  19، بتاريخ  619حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد   - 182 

 نشور1م

، الذي أورده رضوان  99/  129، في ملف رقم 2000/  03/  23، بتاريخ  313حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط ، عدد  - 183 

 1 383عميمي، م 1 س، ص 



 

 

152 

تعد دعوى اإللغاء استثناء ورادا في مجال املنازعات الضريبية، وقد عرفتها األستاذة  

ثورية لعيوني بأنها: " دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون، 

روعية إذ أنها تؤدي إلى بطالن القرار اإلداري وتعد هذه الدعوى أهم وسائل حماية املش

 .184كجزاء لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون " 

كما عرفها  الدكتور سليمان الطماوي بأنها :"  الوسيلة القضائية التي تمكن القاض ي  

 .185عية "  من مراقبة عمل اإلدارة قصد إلغاء قراراتها املشوبة بعدم الشر

 باملنازعات يتعلق فيما إشكاال اإللغاء تطرح  ظهر أن دعوى من خالل هذه التعاريف ي 

 اإللغاء من  للقاض ي اإلداري اعتبار دعوى  يمكن وتدفعنا إلى التساؤل هل الضريبية

 الشامل ؟  القضاء على مقصور  األمر أن أو املنازعات من النوع هذا اختصاصه في

 تدخل هل تأسيس الضريبة عةاملناز  طبيعة يحدد في البداية نشير إلى أن املشرع لم  

 املغربي اإلداري  بالقضاء حدا ما وهذا  الشامل، القضاء نطاق في تدخل أم اإللغاء قضاء ضمن

 األحكام من مجموعة ذهبت وبالفعل فقد الضريبية، الدعوى  طبيعة لتحديد للتدخل

 مل.الشا القضاء تدخل في نطاق الضريبية املنازعة طبيعة والقرارات القضائية على أن

املشرع املغربي  رغم جعل املنازعة تندرج في إطار دعوى القضاء الشامل، إال أن   لكن

 دعوى  القضاء اإلداري املغربي من خالل الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض خص استثناء 

 االجتهادات من مجموعة تؤكده ما الضريبية  وهذا املنازعات في اإللغاء بنطاق محدد

 .القضائية

                                                           

، 2001ى "، دار الجسور، وجدة، الطبعة األول –دراسة مقارنة  –ثورية لعيوني ،" القضاء اإلداري ورقابته على أعمال اإلدارة  - 184 

 1361ص 

 1  332، ص 1981سليمان الطماوي، " القضاء اإلداري : قضاء اإللغاء "، دار الفكر العر ي  - 185 
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األعلى )محكمة النقض  الغرفة اإلدارية باملجلس  قد أكد القرار الصادر عنوبالفعل ف

 ال الضريبية املنازعة أن هذا التوجه إذ جاء فيه : " وحيث  2111/ 4/  5بتاريخ  حاليا( 

 املخاطب والشخص الضريبة بين الصلة انعدام حالة في استثناء إال اإللغاء دعوى  في تدخل

 ما الحالية الدعوى  في كما الشامل القضاء لوالية وبوجه عام ذلك غير في خاضعة فتبقى بها،

 .186بها.... "  الخاصة واإلجراءات املراجعة بمسطرة تتعلق فيها املنازعة دامت

 حيث لكن : "  2111/ 11/ 12بتاريخ    األعلى املجلس آخر صادر عن قرار كما جاء في 

 ملكهم في كان الذي العقار باعوا  أنهم فيها زاعن ال بوثائق أثبتوا عليهم املستأنف الطاعنين أن

 الربح لها يخضع التي الضريبة من اإلعفاء أو اإلبراء شهادة تسليمهم يطلبوا أن حقهم من فكان

 املنازعة عن منفصال إداريا قرارا يشكل املذكورتين الشهادتين إحدى منح رفض وأن العقاري 

 .187"أساس  بدون  أثير ما وكان باإللغاء  الطعن ويقبل الضريبة في

وتأسيسا على ما سبق يرى بعض الفقه أن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى )محكمة  

النقض حاليا( قد اتجهت إلى قبول دعوى اإللغاء في املجال الضريبي في حالتين فقط هما 

188 : 

 .األولى إذا تعلق النزاع بمبدأ فرض الضريبة نفسه 

 لسلطة اإلدارية الرامي إلى استخالص رسم لصالح الثانية إذا تعلق األمر بقرار ا

 إحدى الجماعات املحلية. 

                                                           

، الذي أورده محمد قصري، " املنازعات 2001/  1/ 1، بتاريخ  218قرار الصادر عن الغرفة اإلدارية  باملجلس األعلى ،عدد   - 186 

 1  211ريبة أمام القضاء املغر ي "، م 1 س، ص الجبائية املتعلقة بربط والتحصيل الض

، الذي أورده محمد قصري، " املنازعات 2000/ 10/ 12، بتاريخ 11قرار الصادر عن الغرفة اإلدارية  باملجلس األعلى، عدد   - 187 

 1  211الجبائية املتعلقة بربط والتحصيل الضريبة أمام القضاء املغر ي "، م 1 س، ص 

 1  19حيضرة، " سلطات القاض ي اإلداري في املنازعة الضريبية "، م 1 س، ص عبد الكريم  - 188 
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 أي البداية منذ  الضريبة على مشروعية منصبا وهكذا، فالحالة األولى يكون النزاع

أساسه، لذلك فالقاض ي اإلداري حينما يفحص الدعوى  من الضريبي الفرض مشروعية

غاء يبت في مشروعية الفرض الضريبي من الضريبية بصفة استثنائية في إطار دعوى اإلل

 الضريبي الفرض ذلك من ذمته تخليص طريق عن امللزم  عن الحيف رفع بهدف أساسه

 شخص اسم مع اسمه بتشابه مثال األمر يتعلق كأن ما، لسبب حقه في صدر الذي الخاطئ

 السلطة رارفي ق باإللغاء الطعن إمكانية القضاء هي أقر أما الحالة الثانية التي .189آخر 

 .املحلية الجماعات إلحدى رسم استخالص إلى الرامي اإلدارية

 اإللغاء لدعوى  جعل املغربي اإلداري  القضاء أن يتضح الحاالت هذه خالل وهكذا، من

 الشامل. القضاء بمقابل محدود جد اإللغاء قاض ي دور  جعل لكنه الضريبي، املجال في مكانا

 دعوى  إطار في القاض ي سلطات بأن عظم الفقهوتجب اإلشارة إلى انه إذا كان م 

 .ذلك عكس يرى  الفقه من جانب فهناك اإللغاء قاض ي سلطات من أوسع الشامل القضاء

: " إن األمر بالنسبة لنا  يرى  حسون الذي جعفر ونذكر هنا على سبيل املثال  األستاذ 

 اء واتساع هذهال يتعلق بمحدودية سلطة القاض ي هي نفس السلطة في جميع دعوى اإللغ

السلطة لدى قاض ي الدعوى الشاملة، فسلطة القاض ي هي نفس السلطة في جميع 

املنازعات، فهي تمتد حتما ووجوبا إلى الحسم في جوهر النزاع ومضمونه. إذا فان اختالف 

مضمون الحكم في دعوى اإللغاء  عنه في دعوى القضاء الشامل ليس مرجعه إلى محدودية 

بقدر ما يرجع إلى اختالف موضوع  الدعويين، فموضوع دعوى اإللغاء سلطة واتساع أخرى 

هو فقط مشروعية القرار فيه منازعة في أسس هذه املشروعية، وبالتالي، فإن فصل القاض ي 

في أمر هذه املشروعية يعتبر حكما باتا أي حاسما في جوهر املنازعة التي هي منازعة في أساس 

                                                           

 981العطشان الحبيب، " اإلشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية امللزم "، م  1 س، ص  - 189 
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عة في دعوى القضاء الشامل هو الخالف  نفسه الناش ئ املشروعية، بينما موضوع املناز 

بصدد حق أو وضعية قانونية  اختلت بصدور القرار، ويكون على القاض ي  إذن أن يحسم 

في صميم هذه الوضعية بإعادتها إلى نصابها وليس في مجرد مشروعية القرار، وتكون إثارة 

ونية التي يعتمد عليها املدعى مشروعية القرار  هنا مجرد وسيلة من ضمن الوسائل القان

لتأييد دعواه، وفي هذا النطاق فقط يهتم قاض ي الدعوى الشاملة بشكل املشروعية وبالتالي 

فليس صحيحا أن  قاض ي الدعوى الشاملة يلغى قرارا إداريا ليستبد له بقرار املالئم، فقاض ي  

في موضوع حق وهو ما الدعوى الشاملة  ال يلغي قرار و إنما يبت في صميم الوضعية  أو 

 .190يقربه من القاض ي العادي حين يتصدى لحسم خالف  بين طرفي الدعوى العادية " 

 بأكادير اإلدارية املحكمة رأي يشاطر ال فقد أكد أنه:"  السماحي محمد األستاذ أما 

 الوالية، هذه من الضريبية املادة في اإللغاء دعوى  استثناء من إليه ذهبت فيما دقته رغم

 إمكانية تناولت التي 41.91 القانون  من 21 املادة مقتضيات عمومية على ذلك في تمدمع

 . 191"تخصيص  دون  إداري  قرار كل في السلطة لتجاوز  الطعن

 اإللغاء دعوى  في القاض ي سلطة بمحدودية يتعلق ال األمر بأن القائل الرأي أن ويبدو

 بطبيعة يتعلق ال األمر أن حيث صوابال إلى األقرب هو الشاملة الدعوى  قاض ي لدى واتساعها

 شرعية مراقبة حدود في اإللغاء دعوى  خص فاملشرع الدعوى، بطبيعة يتعلق ما بقدر النزاع

 لها الشامل القضاء إطار في الدعوى  أن حين في إلغائه، سلطة من فقط ومكنه اإلداري  القرار

 اختصاصاته تتجاوز  بل القرار مشروعية بمراقبة ال يكتفي الشامل فالقاض ي خاصة طبيعة

                                                           

ث واملنظم للمحاكم اإلدارية "، املجلة املحد 11190جعفر حسون، " الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون  - 190 

 1  20، ص 1، عدد  1996املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية، سلسلة " مواضيع الساعة "،

املحجوب الدربالي، " املنازعات الجبائية املحلية في ضوء املستجدات القانونية وأخر االجتهادات القضائية "، الطبعة األولى  - 191 
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 القرار جراء ضرر  من لحقه ما على وتعويضه املتضرر  الطرف إنصاف على العمل إلى تلك

 يعقل فال ضرر، وجود مدى إلى يرجع الدعوتين بين التمييز أن ونعتقد حقه، في الصادر اإلداري 

 من األخير ذاه وتضرر  الضريبة تحصيل تم أن بعد الضرائب إدارة قرار إلغاء إلى امللزم لجوء

 قضاء إطار في دعواه رفع امللزم وإذا منه طلب مما بأكثر يحكم ال فالقاض ي التحصيل، هذا

 الضرر  عن بتعويض يطالب كان إذا أما اإلداري، القرار إلغاء إال يريد ال أنه معناه فهذا اإللغاء

 .الشامل القضاء إطار في إال دعواه لرفع مجال فال لحقه الذي

، 192نظرا لكون دعوى اإللغاء معفية من الرسوم القضائية  أنه رة إلىكما تجب اإلشا

يفضل بعد امللزمين بشكل عام رفع الدعوى الضريبية في إطار قضاء اإللغاء باالستناد إلى 

 املحدث للمحاكم اإلدارية من أجل الحصول على حكم بإلغاء 41.91من قانون 193 21املادة 

 .  تعويض على من أجل الحصول  الشامل القضاء ىإل ذلك بعد املعني ثم يتوجه القرار

 القضاء عوض اإللغاء قضاء إلى امللزمين لجوء  التايدي:" رضا األستاذ وهذا ما يفسر 

 حكم على امللزم حصول  وبعد القضائية، الرسوم من معفية األولى الدعوى  ألن نظرا الشامل

 نوع فيه وهذا تعويض على للحصول  الشامل القضاء إلى ذلك بعد يتوجه املعني القرار بإلغاء

 .194اإلداري "  القضاء على امللزم جانب من اإلحتيال من

الجمع بين قطبي القضاء اإلداري )دعوى اإللغاء ودعوى القضاء  إال أنه يمكن 

الشامل(،هذا ما تم تكريس في بعض األحكام القضائية، حيث أكدت املحكمة اإلدارية 

                                                           

املحدث للمحاكم اإلدارية على أنه : " يعفى طلب اإللغاء بسبب تجاوز السلطة من  11190من القانون رقم  22تنص املادة   - 192 

 أداء  الرسم القضائية " 1 

املحدث للمحاكم اإلدارية على أنه : " كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو  11190من القانون رقم  20تنص املادة  - 193 

ب في شكله أو النحراف في السلطة أو النعدام التعليل أو ملخالفة القانون ، يشكل تجاوز في استعمال السلطة ، يحق للمتضرر  لعي

 الطعن فيه أمام الجهة القضائية اإلدارية املختصة " 1

كلية العلوم القانونية رضا التايدي، محاضرات في مادة املنازعات الضريبية، ماستر القضاء اإلداري، الفوج التاسع ، - 194 

 1  2011فبراير  11، التي تم إلقاءها يوم الثالثاء 2011- 2016، السنة الجامعية -سال  –واالقتصادية واالجتماعية 
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يت انه طاملا ال يوجد نص صريح يمنع الجمع املذكور، فان بالرباط في حكم لها ما يلي:" ح

القول بذلك املنع ينبغي أن يقوم على قاعدة تنسجم مع املبادئ التي تنظم الحق في التقاض ي 

بما يضمن استمرارية  هذا الحق وتفعليه، وليس عرقلته وتعطليه، ولذلك فكلما كانت 

بيتهما في مقال واحد يصبح  مقبوال  شروط قبول كل طلب على حدة متوفرة ، فان الجمع

خاصة في حالة الترابط بينهم، كما أن  الحكم املستدل به لم يصبح اجتهادا متواترا حتى 

يلزم املحكمة، هذا فضال عن عدم صدوره عن جهة قضائية  عليا أكثر من مرة أ ليأخذ 

ن على أساس  ويتعي حجيته وقوته اإللزامية، مما يجعل الدفع املثار بهذا الصدد غير مرتكز 

  .195استبعاده  "

 

 املبحث الثاني : الوسائل املساعدة  للقاض ي اإلداري في دعوى تأسيس الضريبة 

تتميز املنازعة الضريبية بتشعبها حيت يتداخل في تحديد وتصفية وعاء الضريبة، 

 .196مجموعة من املعطيات القانونية والواقعية والتي تترجم عمليا في صورة إصدار ضريبي

وهذا اإلصدار قد يكون محل منازعة مما يجعل القاض ي اإلداري يتدخل من اجل 

 . 197الفصل في املنازعة بناء على الوقائع والوثائق اإلثباتية املعروضة عليه

                                                           

، الذي أورده  نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري 03/ 160، ملف عدد 100حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، رقم  - 195 

نون الضريبي "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية لقواعد القا

 1 98- 91، ص  2013، السنة الجامعية -سال  –واالجتماعية 

 881جواد العسري، " التحقيق واإلثبات في املنازعات الجبائية "، م 1 س، ص  - 196 
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لكي يتم استكشاف مضمون و حقيقة النزاع الجبائي يتوفر القاض ي على إمكانية و  

، لكن هذه 198ل بها في قانون املسطرة املدنية األمر بالقيام بإحدى إجراءات التحقيق املعمو 

الصالحية ال يلجأ إليها القاض ي إال عندما ال تساعده الوثائق واملستندات التي يقدمها 

األطراف أمامه، ألن املسطرة التحقيقية التي تتميز بها املسطرة القضائية في الدعوى الجبائية 

 ى عن طريق تقديم املذكرات. تقتض ي أن يكون األطراف هم املحرك األساس ي للدعو 

وتختلف الوسائل التي يلجأ إليها القاض ي اإلداري للفصل في النزاع وذلك حسب 

في هذا الفرع سيتم التعرض إلى اإلثبات في املادة و .199طبيعة القضية ودرجة تشعبها 

الضريبية )املطلب األول(، على أن يتم دراسة الخبرة القضائية وذلك على ضوء بعض 

 م والقرارات القضائية )املطلب الثاني(. األحكا

 املطلب األول :اإلثبات في املادة الضريبية

تعد مسألة اإلثبات من أهم املواضيع التي حضيت  باهتماما  كبير وسط الباحثين  

في مجال املنازعات الجبائية، حيث إن توزيع عبئ اإلثبات في املادة الجبائية له أهميته ملا له 

ضعية الطرفين، خصوصا أن اإلدارة و امللزم يختلفان من حيث موقع كل من آثار على و 

 واحد منهما تجاه اإلثبات.

                                                           

من قانون املسطرة املدنية على أنه : " يمكن للقاض ي بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر  11ينص الفصل  - 198 

إجراء آخر من إجراءات التحقيق  قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين املكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي

1 " 

 881جواد العسري، " التحقيق واإلثبات في املنازعات الجبائية "، م 1 س، ص  - 199 
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و املشرع لم ينظم توزيع عبئ اإلثبات في التشريع الضريبي، مما يتعين معه الرجوع  

قانون االلتزامات العقود، الذي ينص على أن  399200إلى القواعد العامة خصوصا الفصل 

 مدعيه. إثبات الحق على

هو سند القاض ي في حكمه وسالح الطرف في إظهار حقه ، فكل طرف  اإلثبات ويعتبر 

من أطراف الدعوى يحاول تقديم الحجج واألدلة التي تؤكد صحة ادعائه أمام املحكمة، 

 . 201خصوصا وأن املحكمة ال تستطيع البت في الدعوى من دون دليل

يقدم بها الدليل أو الحجة التي يعتمد عليها واإلثبات بمفهومه العام هو الوسيلة التي  

 .202األفراد في صيانة حقوقهم 

في حين يعرف اإلثبات القضائي بكونه دليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون  

على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها، واإلثبات بهذا املعنى هو إثبات قضائي يتم أمام 

 . 203نية غير مادية ويكون بدليل قانوني محدد بنصالقضاء، وينصب على واقعة قانو 

غاية اإلثبات في املادة الضريبة بالنسبة لإلدارة تكمن في إعطائها صالحيات وإمكانية  

إثبات توفر شروط إعمال النص الجبائي خاصة ما يتعلق بإثبات الواقعة املنشئة للضريبة 

ت تبطة بفرضها أو تصحيحها وأيضا إثباأو إثبات املادة الضريبية بصفة عامة واإلجراءات املر 

                                                           

 من قانون االلتزامات والعقود على أنه : " إثبات االلتزام على مدعيه " 1 399نتص املادة  - 200 

فبراير  –، يناير 120ة "، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ع مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلداري - 201 

 1  183، ص 2011
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املخالفة للنظام الجبائي، وذلك بهدف تطبيق النصوص القانونية الضريبية وخلق نوع من 

 . 204املساواة في تحمل األعباء العامة 

أما بالنسبة للملزم فغايته من اإلثبات في املادة الضريبية هو إثبات انعدام صفته  

ت انعدام الواقعة املنشئة للضريبة، كما تكون غايته هي كملزم بالفرض الضريبي أو إثبا

 . 205إثبات دخله أو رقم أعماله الحقيقيين أو إعفائه من الواجب الضريبي 

بالرغم من وجود تعارض في الغاية بالنسبة للوقائع املتنازع فيها بين اإلدارة الضريبية   

كثر متنازع فيها،إذن فماهي الوقائع وامللزم ، فإن الحقيقة أن لكل منازعة ضريبية واقعة أو أ

 املتنازع فيها ؟ وعلى من يقع عبء اإلثبات ؟ وما هي الوسائل املعتمدة في اإلثبات ؟

 سيتم اإلجابة عن األسئلة التالية  من خالل النقاط الثالث  اآلتية  : 

 أوال : الوقائع املتنازع فيها 

 ثانيا : عبء اإلثبات 

 في اإلثباتثالثا : الوسائل املعتمدة 

 206أوال : الوقائع املتنازع فيها 

الوقائع املتنازع فيها في املنازعات املتعلقة بالتأسيس الضريبة متعددة،بتعدد 

 الضرائب وتنوعها و من أهمها :

  : الواقعة املنشئة للضريبة 

                                                           

لبقالي، " منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  املعمقة، تخصص نجيب ا -  204 

-ضاء البي  –القانون اإلداري والتدبير العمومي، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،املحمدية 

 1  31ص  ،2008 – 2001، السنة الجامعية 

بوشعيب البوعمري، " اإلثبات في النزاعات الضريبية "، مداخلة في إطار الندوة الوطنية  حول موضوع " اإلشكاليات   - 205 

 1  102، مطبعة املعارف الجديدة ، الرباط ، ص 16/2011القانونية والعلمية في املجال الضريبي "، دفاتر املجلس األعلى، عدد

 1 103 – 101" اإلثبات في النزاعات الضريبية "، م 1س، ص  بوشعيب البوعمري، - 206 
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وهي واقعة ينطبق عليها نص جبائي، فبناء عقار والحصول على رخصة سكن ينشأ   

دارة الجبائية صاحب العقار بالضريبة على القيمة املضافة وبيع هذا العقار عنه مطالبة اإل 

تنشأ عنه الضريبة عن الدخل بالنسبة للمالك البائع ورسوم التسجيل بالنسبة للمشتري 

واملنازعة في تلك الواقعة تتم من طرف امللزم إما فيما يخص وجودها أصال أو فيما يخص 

 آثارها.

 : التقادم 

لة قانونية  إذا تحققت سقط حق اإلدارة الجبائيه في الفرض الضريبي ، وهي حا   

من م.ع.ض التقادم من حيث شروطه وحاالته، وبالنسبة 207 232وقد نظمت املادة 

للضرائب الرئيسية: الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة 

 املضافة باإلضافة إلى رسوم التسجيل .

 ن الضريبة : اإلعفاء م 

وهي حالة قانونية من شأن تحقق شروطها املنصوص عليها في القانون الضريبي أن  

تعفى امللزم كال أو بعضا من مبلغ الضريبة ملدة محدودة أو دائمة، بالرغم من ثبوت الواقعة 

 املنشئة للضريبية ، واملنازعة يثيرها امللزم وتنحصر في إثبات شروط اإلعفاء.

 

 الفرض الضريبي :  مسطرة تصحيح 

                                                           

( بتنفيذ قانون 2011ديسمبر 21) 1139ربيع اآلخر  6صادر في 11 111 110من مدونة العامة للضرائب، ظهير شريف رقم  232املادة  - 207 

 (20111ديسمبر 21) 1139ربيع اآلخر  6بتاريخ في 6633، ج 1 ر عدد 2018للسنة املالية   68111املالية رقم 
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هي مسطرة تتضمن إجراءات مراسالت متبادلة متتابعة ومرتبطة، تشارك فيها كل   

، 220إلى  219من إدارة الضرائب وامللزم، ومنصوص عليها في املسطرة الجبائية في املواد من 

 ولكي تكون واقعة متنازع فيها ينبغي أن تنتهي بالفرض التلقائي .

 تحديد الوعاء الضريبي  : 

املنازعة في هذه الواقعة تنحصر في املنازعة في أسس فرض الضريبة املعتمدة من  

في حالة الفرض  221208طرف إدارة الضرائب، إما بسلوك املسطرة املنصوص عليها في  املادة 

التلقائي، أو الطعن في قرار اللجنة الوطنية أمام القضاء في حالة سالمة املسطرة التواجهية، 

سس املتنازع فيها نذكر  مثال العائدات املفروضة عليها الضريبة والتكاليف القابلة ومن بين األ 

للخصم وغير القابلة للخصم، وعوائد األسهم، وحصص املشاركة  وحاصالت التوظيفات 

 .209املالية ذات الدخل الثابت .... 

 ثانيا : عبء اإلثبات 

                                                           

( بتنفيذ 2011ديسمبر 21) 1139ربيع اآلخر  6صادر في 11 111 110من مدونة العامة للضرائب، 1 ظهير شريف رقم  228املادة  - 208 

 (20111ديسمبر 21) 1139ربيع اآلخر  6بتاريخ في 6633، ج 1 ر عدد 2018للسنة املالية   68111قانون املالية رقم 

: هي التكاليف التي يتم خصمها من العائدات ، ومصاريف املستخدمين، الستهالكات، املخزونات،  لة للخصمالتكاليف القاب - 209 

 تكاليف  االستغالل 1111  –لضرائب والرسوم 

من  13مبالغ املشتريات واألشغال غير املبررة ) املادة  –التكاليف غير قابلة للخصم : الغرامات والذعائر والزيادات مهما كان نوعها 

 الضريبة على الشركات ( 1

 : عوائد األسهم الناتجة عن توزيع أرباح الشركات 1 11املادة 

من قانون الضريبة على 11حاصالت التوظيفات املالية : التي يتم حجزها من املشيع مثل السندات و أذون الصندوق ) املادة 

 الشركات(1
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  399الفصل  أقره ما وهو مدعيه، على االلتزام إثبات أن هو اإلثبات في العام املبدأ إن  

أنه:  على نص القانون  نفس من  411211الفصل  وكذلك من قانون االلتزامات والعقود، 210

 يثبت أن تجاهه نفاذه عدم أو انقضاؤه يدعي من على كان االلتزام وجود املدعي أثبت "إذا

يتحمله من يدعى ادعاء"، وهذا الفصل األخير يأخذ صورة أخرى مفادها أن عبء اإلثبات 

خالف الظاهر أصال أو الظاهر عرضا أو الظاهر فرضا، فاألول هو ما كان ظاهرا بحسب 

حسب طبيعة األشياء، والثاني ما ظهر بدليل أقيم عليه خالفا لألصل، والثالث  –أصله، أي 

 .  212بما افترض املشرع ظهوره بناء على قرينة قانونية

 املنازعة، موضوع بتنوع حالة إلى حالة من لضريبيةا املنازعات في اإلثبات عبء ويختلف

 اإلجراءات، في توزيعه عن يختلف للضريبة املنشئة الواقعة في اإلثبات عبء توزيع فإن وهكذا

 يطرح وغيرها، وهذا  الضريبي واإلعفاء التقادم وفي الجبائية املراقبة في عنه يختلف كما

املدعي في  الطرف باعتباره امللزم أم  الضريبية اإلدارة هل من املعني باإلثبات  حول  إشكاال

 معظم األحوال ؟

  عبء اإلثبات على اإلدارة الضريبية 

من الطبيعي أن تتحمل اإلدارة الضريبية القسط الوافر في مجال اإلثبات الضريبي،    

 ،نظرا لتوفرها من جهة على الوسائل املادية والبشرية والقانونية التي تسهل عليها اإلثبات

                                                           

( بمثابة قانون االلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه  9931أغسطس  12)   1331رمضان  9من ظهير  399الفصل  - 210 

 1132شوال  23،  بتاريخ 1980، ج 1 ر عدد  2011أغسطس  11)  1132من رمضان  16، صادر في 11 111  110بالظهير الشريف رقم 

 ( 1 2011أغسطس  22) 

ون االلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه ( بمثابة قان 1993أغسطس  12)   1331رمضان  9من ظهير  100الفصل   211 

 1132شوال  23،  بتاريخ 1980، ج 1 ر عدد  2011أغسطس  11)  1132من رمضان  16، صادر في 11  111  110بالظهير الشريف رقم 

 (1 2011أغسطس  22) 

 1  101بوشعيب البوعمري، " اإلثبات في النزاعات الضريبية "، م 1س ، ص   - 212 
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ومن جهة ثانية فهي غالبا ما تبادر ألجل فرض الضريبة أو تصحيح أساسها أو فرض 

التضريب التلقائي، وهو ما يستدعي تطبيق عدة مساطر يتعين عليها إثباتها  تطبيقها وفق 

 .213ما هو منصوص عليه قانونا 

 كومن مظاهر تحمل اإلدارة لعبء اإلثبات نجد ضرورة إثبات االلتزام الضريبي وذل 

، 214بنص قانوني صريح )مبدأ الشرعية الضريبة( والوجود املادي للواقعة املنشئة للضريبة 

، وأن تثبت 215الن األصل أن الشخص غير ملزم بأي أداء ضريبي حتى تثبت وجه االلتزام 

، كما أن اعتماد اإلدارة على أساس 216التعسف في استعمال الحق من طرف الخاضع 

رة إثبات ذلك بإثبات عدم صحة التصريح أو اإلقرار الجبائي، ضريبي جديد يقتض ي من اإلدا

هذا اإلقرار الذي يستفيد من قرينة  الصدق كنتيجة طبيعية للنظام الجبائي التصريحي 

، حتى تثبت اإلدارة العكس، إذ أن إثبات وجود 217الذي يطبعه الثقة وحسن النية املفترض

ة فيها يسقط عبء اإلثبات عن الخاضع نقصان في أرقام املحاسبة و ادارج عمليات صوري

للضريبة وتحل محله اإلدارة، باإلضافة إلى تحمل اإلدارة عبء إثبات وجود نقصان في العقد 

 .218موضوع التقديم لفرض الرسوم التكميلية 

                                                           

ير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، أطروحة لنيل الدكتوراه، تخصص القانون العام نص  - 213

 1 323، ص 2013، السنة الجامعية  -سال  –والعلوم السياسية، كلية العلوم االقتصادية واالجتماعية 

 1 323، م 1س ، ص نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي " - 214

أناس السبتي، " اإلعفاء الضريبي بين االجتهاد القضائي والنص التشريعي املغادرة الطوعية ملوظفي الدولة املدنيين نموذجا "،  - 215 

 مداخلة في إطار ندوة حول املنازعات االنتخابية والجبائية من خالل اجتهادات املجلس األعلى، الندوة الجهوية السادسة احتفال 

 1  213، ص 2001بالذكرى الخمسين لتأسيس املجلس األعلى ، الرباط،  ماي 

،  2002عبد الغني خالد، " املسطرة في القانون الضريبي "، مطبعة دار النشر املغربية ، عين السبع ، الدار البيضاء ،الطبعة   - 216 

361 1 

 1 186"، م 1 س ، ص مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية  - 217 

 1 321 – 323نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص   - 218 
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حيت أكدت عدة أحكام في هذا الباب املتعلق بالتصريح الجبائي املعد طبقا للقانون  

، وهذا ما 219انونية بأن اإلثبات يقع  على عاتق اإلدارة الجبائية واملودع داخل اآلجال الق

قضت به  محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط حين اعتبرت املحاسبة التي ال تشوبها إخالالت 

خطيرة من النوع املحدد حصرا في القانون، ال يمكن لإلدارة استبعادها وإعادة تقدير رقم 

 .220رقام التي وقع اإلقرار بها هي دون الحقيقة " األعمال، إال أذا أثبتت أن األ 

كما يقع على عاتق اإلدارة تغيير الواقعة املنشئة للضريبة في الحالة التي لم يصرح  

الخاضع للضريبة بهذا التغيير، وهو ما قض ى به حكم أخر صادر عن املحكمة اإلدارية 

ن يبرز األساس الذي اعتمدت بفاس:" اإلدارة الجبائية لم تدل مطلقا بأي معطى من شأنه أ

عليه في تحديد مبلغ الضريبة املطعون فيها ، وكيف توصلت إلى أن املدعي قد غير نشاطه 

املنهي الذي اعتمدته في تحديد تغيير القيمة الكرائية كأساس لهذه الضريبة ... مما يجعل 

 .221عملها في هذا الصدد غير قائم على أساس " 

لضريبي، فيكفي امللزم أن يثيره حتى ينتقل عبء اإلثبات وفيما يخص تقادم  الفرض ا 

إلى إدارة الضرائب التي عليها إثبات أن الفرض املذكور تم داخل أمد التقادم أو داخل املدة 

الالحقة عن انقطاعه، ألن األصل في التقادم هو براءة الذمة وعلى من يدعي خالف ذلك أن 

 . 222يثبته

                                                           

" حيث ملا كان املدير الضرائب هو من ادعى قيام موجبات تصحيح اإلقرار الضريبي، فهو املخاطب بإثباتها، وان تخلفه عن  - 219 

، 31الواجبات التكميلية املطعون فيها " حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، رقم القيام بذلك يترتب عنه عدم مشروعية 

 ، غير منشور20121/  1/  1، بتاريخ 09/ 1/  1018ملف رقم 

، غير 2011/ 06/ 01، بتاريخ 9/  166/01، ملف عدد 1118قرار صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، قرار رقم  - 220 

 منشور 1

، الذي أوردته 2009/  1/  111، ملف رقم 2009/  09/  23، بتاريخ  911حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بفاس، حكم رقم   - 221 

 1  181مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س، ص  

  1  106بوشعيب البوعمري، " اإلثبات في النزاعات الضريبية "، م 1س، ص  -222 
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لعبء اإلثبات هو ضرورة إثباتها لواقعة انقطاع  ومن أبرز تجليات تحمل اإلدارة

التقادم، حيث جاء في حيثيات حكم املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء ما يلي : " حيث دفع 

 – 11 – 12 – 10 – 13... السيد القابض بأداء مبالغ طالها التقادم لكونها تتعلق بسنوات 

ها وجهت له عدة إنذارات من غير أن وحيث أجابت مصلحة الضرائب بالدار البيضاء بأن 19

 تعزز ادعاءها ذلك .

وحيث إن إدارة الضرائب لم تدل كذلك بما يفيد أنها قطعت التقادم الش يء الذي 

 .223يظل معه دفعها بغير أساس ويتعين بالتالي رده " 

  عبء اإلثبات على الخاضع للضريبة 

حاالت متعددة ومن بين  إن عبء اإلثبات يقع على عاتق الخاضع للضريبية في      

 هذه الحاالت نذكر ما يلي :

   224ادعاء أداء الضريبة من طرف الخاضع للضريبة. 

  في حالة املراقبة وإتباع مسطرة الفرض التلقائي وسلوك الخاضع ملسطرة املنازعة

 .225الضريبة 

  يقع عبء اإلثبات على الخاضع للضريبة في حالة الفرض التلقائي، وذلك الن

فروضة  بصورة تلقائية ترتكز على فرضية الصحة، وهو ما يفرض على الخاضع  الضريبة امل

                                                           

، الذي أورده نصير 91/  11، ملف رقم 1991/ 9/ 21، بتاريخ  111حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء،حكم عدد  - 223 

 1 321مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص 

 1  1321س، ص  نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م - 224 

محمد السباعي، " دور القضاء في تحقيق التوازن بين حقوق امللزم وواجباته في امليدان الجبائي "، مداخلة في إطار الندوة  - 225 

، مطبعة 16/2011الوطنية  حول موضوع " اإلشكاليات القانونية والعلمية في املجال الضريبي  "، دفاتر املجلس األعلى، عدد

  1 92 – 91يدة، الرباط، ص املعارف الجد
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إثبات العكس وذلك بتحمل الخاضع للضريبة عبء اإلثبات في حالة وجود اخالالت جسيمة 

 .226تشوب املحاسبة وتستدعي إعادة تقرير أساس الضريبة 

م  إعفاء الخاضع كما يتحمل امللزم عبء إثبات إعفائه من الضريبة ألن ألصل هو عد 

علما أن اإلعفاء ال يكون إال بنص صريح في القانون الجبائي الذي يحدد شروطه، وامللزم 

 . 227هو املكلف بإثبات هذه الشروط ومدى انطباقها عليه

و في هذا الصدد، نجد الصادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه :  

قة بخرق قواعد اإلثبات، فإن عبء إثبات مصدر " وحيث إنه بخصوص الوسيلة املتعل

 .  228األموال موضوع التضريب يقع على عاتق الطاعن "

كما يلقى عبء اإلثبات على الخاضع للضريبة عندما يدعي خالف ما توصل إليه   

املفتش املحقق من تصحيحات، حيث جاء في حكم املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء ما يلي 

لخاضع للضريبة لخالف ما توصل إليه املفتش املحقق من تصحيحات : " عدم إثبات ا

 . 229واستدراكات ... التصريح بمشروعية  األسس الضريبية الجديدة "

عموما، يمكن القول أن الخاضع للضريبة ال يتحمل حيزا كبيرا في مجال اإلثبات رغم 

اقعة إلدارة الضرائب لو توزيع عبء اإلثبات بين الطرفين، لكنه يتحمل العبء بمجرد إثبات ا

أو حق معين أو صحة سلوك مسطرة معينة، حيث ينتقل عبء اإلثبات إلى الخاضع كنتيجة 

 طبيعة لتبادل األدوار بين الطرفين.

                                                           

، 10حسن العفوي،" املنازعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل ، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، ع  - 226 

 1 11، ص  2006أكتوبر  –شتنبر 

 1   101 -  106بوشعيب البوعمري، " اإلثبات في النزاعات الضريبية "، م 1 س، ص  - 227 

، الذي 2001/ 01/  21بتاريخ  318غ، حكم رقم  2006/ 801حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، ملف رقم   - 228 

 1  181أوردته مينة بنحميد " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1س، ص 

، 2008/  06/  02ق 1 ش، بتاريخ    1/  1318ي عدد ، ملف إدار 1010حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، رقم  - 229 

 1  316 – 321الذي أورده نصير مكاوي ، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص 
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وفي هذا اإلطار، اعتبر القاض ي اإلدارة هي امللزمة بعبء إثبات احترام الضوابط 

بداية األشغال، لكن باملقابل ينقل  يوما قبل التبليغ وتاريخ 15املتعلقة بمسطرة التحقيق 

عبء اإلثبات عند دفع الخاضع بتخلف اإلدارة عن تقديم امللف إلى اللجان الضريبة داخل 

 اآلجال املقررة قانونا .

كما يتم توزيع عبء اإلثبات بين الطرفين ) اإلدارة و الخاضع( في النزاعات املتعلقة 

دارة الضريبية كجزاء في حال عدم احترام بالفرض التلقائي للضريبة الذي تعمد له اإل 

الخاضع للضريبة ملجموعة من االلتزامات  القانونية، األمر الذي يخول لإلدارة الجبائية 

 .230فرض الضريبة  تلقائيا بناءا على املعطيات املتوفرة لديها 

فالقاض ي اإلداري غالبا ما يحمل عبء إثبات غلو اإلدارة في تقديراتها التلقائية  

لخاضع للضريبة مع إلزامه بتقديم الدليل على الوعاء الحقيقي الواجب اعتماده، وعلى ل

هذا األساس قضت املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء : " حيث إن املنازعة في األسس التي 

اعتمدتها اإلدارة الجبائية في الفرض التلقائي للضريبة رهين باإلثبات ولو ببداية حجة ما 

 . 231ملعتمدة " يخالف األسس ا

اعتبر القاض ي اإلداري من خالل هذا الحكم أن الخاضع للضريبة هو من يتحمل  

عبء إثبات األساس الحقيقي الواجب اعتماده في فرض الضريبة تلقائيا، في حين أن اإلدارة 

 تتحمل عبء إثبات توفر موجبات الفرض التلقائي وكذا عدم املبالغة في هذا الفرض. 

                                                           

 1  189مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س، ص  - 230 

، الذي أوردته 2001/  12/  06غ، بتاريخ  2001/  110، ملف رقم 633الدار البيضاء، رقم حكم صادر عن املحكمة اإلدارية ب - 231 

 1   190مينة بنحميد " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س ، ص
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اإلثبات في معظم األحوال يقع على كاهل اإلدارة الضريبة، وهي  ءعب عموما، يظهر أن

مسألة طبيعية لتوفرها على اآلليات التي يمكن بواسطتها تأكيد اإلثبات كما أنها تكون هي 

  الطرف املبادر إما إلى فرض الضريبة أو تصحيحها.

 ثبات تتسمإذا كانت مهمة القاض ي الجبائي في تحديد الجهة التي تتحمل عبء اإل 

بالتعقيد، فإن مهمة تقدير وسائل اإلثبات ال تقل صعوبة أمام الفراغ التشريعي وأمام 

التداخل الحاصل بين وسائل اإلثبات بين ضريبة وأخرى، الش يء الذي يدفعنا إلى التساؤل 

 عن  وسائل اإلثبات ؟ وأين تتجلى سلطات القاض ي الجبائي في تقديرها  ؟

  ثالثا : وسائل اإلثبات

 من وسيلة أي استعمال في حرة الضريبية اإلدارة أن الضريبي النظام في العام املبدأ

 وهذا القانون، في عليها املنصوص اإلثبات وسائل يستعمل امللزم أن حين في اإلثبات وسائل

 ال فهي وبالتالي الجبائي، النظام تطبيق لها املوكول  هي الجبائية اإلدارة أن على ناجم املبدأ

 سواء الحاالت أغلب في تتحمل وباملقابل اإلثبات املنصوص عليها في القانون ، بوسائل دتتقي

 املنشئة الواقعة حدوث عدم يدعي أن امللزم ويكفي اإلثبات، عبء عليها مدعى أو مدعية أكانت

 من ليتحلل الضريبة، تصحيح أو الضريبي، الفرض ملسطرة اإلدارة احترام عدم أو للضريبة

 عبأه إلى اإلدارة . نتقلوي اإلثبات
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الذي  232تجب اإلشارة إلى أن املشرع الجبائي املغربي، قد أخذ بنظام اإلثبات املختلط

قوتها باستثناء شهادة الشهود  ومدى املقدمة يمنح القاض ي سلطة تقدير وسائل اإلثبات 

  :في  نقطتين  هما   الوسائل هذه وسيتم  تناول  واليمين،

  التصريح الجبائي 

 لوثائق املحاسبية ا 

  التصريح الجبائي 

التصريح الجبائي أو اإلقرار الجبائي هو مبادرة إجبارية وضرورية من قبل امللزم في   

العملية الضريبية تستهدف اإلخبار بواقعة معينة لها آثار جبائية دون أن يعني ذلك أن 

م حتى نشوئها من قبل امللز الواقعة املنشئة للضريبية تحتاج  لتقديم إقرار عنها أو اعتراف ب

تخضع للضريبة وحجية التصريح في اإلثبات تكمن في كون املكلف بالضريبة ملزم بالبيانات 

واملعلومات التي يتضمنها تصريحه وان التصريح يفترض فيه انه صادق إذا قدم مستوفيا 

 .233للبيانات القانونية وداخل اآلجال القانونية  

                                                           

ت املختلط نظام اإلثبات نظام تتنازع فيه ثالث مذاهب ، مذهب اإلثبات الحر، ومذهب اإلثبات القانوني، ومذهب اإلثبا -232 

واملشرع وعيا منه بصعوبة اإلثبات بنوع معين من األدلة في املادة الجبائية، حاول األخذ بنظام اإلثبات املختلط الذي يمنح القاض ي 

 سلطة تقدير وسائل اإلثبات1

ة أو حجج بخصوص نظام اإلثبات الحر: نظام األطراف الدعوى فيه كامل الحرية في تقديم أمام القضاء ما يتوفر عليه من أدل -

 الوقائع املراد إثباتها، كما للقاض ي حرية قبول أو رفض أي دليل دون قيد أو شرط سوى تعليل حكمه1

نظام اإلثبات القانوني أو املقيد نظام يحدد فيه القانون وسائل اإلثبات وقوتها ويقتصر دور القاض ي في مراقبة توفر الشروط  -

 قير الدليل املحدد قانونا ويمتنع عليه اعتماد دليل غيره مهما كانت وجاهته 1القانونية في الدليل، إذ ال يعتمد 

نظام اإلثبات املختلط : نظام يترك للقاض ي فيه سلطة القيمة اإلثباتية لدليل، مع توفر الشروط التي يستلزمها املشرع لقبول هذا  -

 1  191دارية "، م 1 س ، ص الدليل1 أنظر مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإل 

عبد الحق عميمي، " أحكام اجتهاد القضاء املغر ي في املادة املنازعات الضريبية "، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  - 233

، 2012-2013الرباط، السنة الجامعية   –أكدال  –جامعة محمد الخامس،  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 1  111ص 
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ئي وسيلة إثبات أساسية في حال نشوب نزاع متعلق وعليه، يشكل التصريح الجبا 

بالضرائب التصريحية وقوة التصريح الثبوتية تستمد من طابعه اإللزامي ومن قرينة 

الصدق والصحة التي يتمتع بها، وقد اعتبره بعض الباحثين بمثابة اعتراف من الخاضع 

 .234للضريبة بوضعيته املالية 

أحكام بان التصريح الجبائي املعدة طبقا  كما أن القاض ي اإلداري قض ى في عدة

للقانون واملودع داخل اآلجال املحدد  يعتبر وسيلة إثبات لصالح الخاضع للضريبة وضده، 

حيت أعتبر أن مبدأ واقعية القانون الضريبي تعطي الحق لإلدارة الجبائية في مواجهة امللزم 

ند اعتبار أن املنطق القانوني يست بالوضعية القانونية الناشئة عما ضمنه في إقراراته على

على كون الصبغة التصريحية للضريبة تجعل امللزم مقيدا بالبيانات التي ضمنها بإرادته 

 .235الحرة في إقراره الجبائي 

إن التصريح الجبائي وإن كان دليل إثبات أساس ي في الضريبة التصريحية، فإن 

هذا  طيات واملعلومات الواردة فيه، وفيللقاض ي سلطة في تقدير قيمته الثبوتية و صحة املع

الصدد نجد حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير جاء فيه :" ....التصريح الوجوبي  و إن 

كان يعتبر قرينة على توقف املصرح عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، فإنها قرينة 

لتي حالت قف أن يدلي باألسباب ابسيطة قابلة إلثبات ما يخالفها ، وبالتالي فعلى امللزم املتو 

دون تقديم التصريح املذكور حتى يتأتي له بعد ذلك اإلدالء باإلثبات الالزمة لتأكيد التوقف 

 .236عن ممارسة النشاط " 

                                                           

 1  192مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س، ص  - 234 

، الذي أوردته  مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي 2001/  03/ 01، بتاريخ  232حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد  - 235 

  1 192في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س، ص 

، الذي أوردته مينة 1992/  12/ 21، بتاريخ 91/ 83، ملف عدد 91/ 101ادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير، حكم عدد حكم ص - 236 

 1  192بنحميد منشور ، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س، ص 
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يتضح من خالل هذا الحكم  أن التصريح الجبائي  الذي صرح به الخاضع للضريبة 

شريطة التعليل وإقناع املحكمة  مجرد قرينة بسيطة كما ال يمنعه من تقديم دليل آخر 

 باألسباب التي حالت دون تقديم التصريح الجبائي .

   الوثائق املحاسبية 

تعتبر الوثائق املحاسبية من اإلثبات الجاهز إذا كانت ممسوكة بانتظام أي وفق 

القانون املحاسبي وغيره من القوانين الجاري بها العمل، كما يفترض فيها الصدق إلى أن 

العكس من طرف اإلدارة الضريبية، فاملحاسبة املمسوكة من طرف امللزم بصورة يثبت 

منتظمة ووفقا للقانون املحاسبي تعتبر وسيلة للفائدة امللزم ، وإذا قامت اإلدارة برفضها 

 . 237يقع عليها عبء إثبات عدم صحتها أو قيمتها الثبوتية 

املنصوص عليها في القانون إن انتظام الوثائق املحاسبية وخلوها من اإلخالالت  

يجعلها تحوز الحجة في اإلثبات ملصلحة صاحبها، فيمكن له أن يحتج بالدليل املستمد منها 

وان يستند إليه باعتباره دليال قويا ملصلحته، كما قد تكون دليال و حجة ضده، للقاض ي 

لواردة انات امواجهته بما ضمن بها ، فيكون الخاضع للضريبة ملزما بإثبات ما يخالف البي

بهذه املحاسبة التي اتخذت ضده كأن يثبت أن البيانات الواردة بها قيدت على سبيل الخطأ 

 أو داخل آجال التقادم.

وعلى هذا األساس قضت املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء:" وحيث أسست املدعية  

تبين دفعها بهذا الخصوص أن محاسبتها سليمة وال يشوبها إخالالت جسيمة، حيث 

                                                           

، ص 2001الجديدة، الرباط، مطبعة الثانية محمد شكيري، " القانون الضريبي املغر ي : دراسة تحليلة "، مطبعة املعارف  - 237 
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للمحكمة أن الشركة املدعية لم تدل باإلثبات الضرورية األمر الذي ال يمكن معه االعتداد 

 .238بدفعها املثار بهذا الشأن " 

يتضح من خالل هذا الحكم أن للقاض ي السلطة في تقدير حجية الوثائق املحاسبية،  

 ودرجة خطورة األخطاء التي يمكن أن تشوبها .

عض األخطاء املحاسبية مجرد أخطاء في الحساب يمكن كما اعتبر القضاء أن ب 

إصالحها دون إهدار القوة اإلثباتية للمحاسبة، شريطة أال تكون هذه األخطاء أو اإلخالالت 

 من مدونة العامة للضرائب .240 213في املادة  239من النوع الخطير واملحدد حصرا

اء فيه : " إن تغيير األساس وفي حكم أخر صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء  ج

املصرح به يقتض ي من اإلدارة الجبائية اإلدالء برسوم املقارنة للتأكد مما إذا كان مبلغ 

 الزيادة يتماش ي وقيمة العقارات املجاورة التي تم تفويتها بعين املكان .

ن أن و إن اإلدارة الجبائية ملا ارتأت تغيير املبلغ الضريبي املصرح به من طرف امللزم د 

 .241تدلي بسند اعتمادها لألساس الجديد، يجعل مقررها فاقدا ألساسه القانوني " 

بحيث يتضح من خالل الحكم أعاله، أنه ينبغي على الخاضع للضريبة أن يصرح  

باملعلومات والبيانات بكيفية صحيحة وصادقة وتامة، إذ امللزم ال يعفى من مناقشة 

شكيك في مصداقية التصريح ،إذ يحق لإلدارة مضمون التصريح مع اإلدارة عند الت

                                                           

، الذي 2001/  10/ 29غ، بتاريخ  2006/  811، ملف عدد 631حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، حكم رقم   - 238 

 1   193أوردته مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س، ص 

 1  193" اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، م 1 س، ص مينة بنحميد،  -239 

( بتنفيذ 2011ديسمبر  21) 1139ربيع اآلخر  6صادر في 11 111 110من مدونة العامة للضرائب، ظهير شريف رقم   213املادة  - 240 

 ( 20111ديسمبر  21) 1139خر ربيع اآل  6بتاريخ في 6633، ج 1 ر عدد 2018للسنة املالية   68111قانون املالية رقم 

، 2008/ 1/  21ق 1 ش، بتاريخ  01/  1161، ملف إداري عدد 928حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، حكم رقم  - 241 

 1  331 – 330الذي أورده، نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص 
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الضريبية استبعاد األساس الضريبي املصرح به من طرف الخاضع للضريبة شريطة اإلدالء 

 بالسند الذي يثبت ذلك .

انطالقا مما سبق، يتبن أن القاض ي اإلداري له سلطة في تقدير حجية الدليل   

لتصريح الجبائي من أهمية كبرى في مجال الجبائي، وذلك ملا تكتس ي الوثائق املحاسبية وا

 اإلثبات الضريبي .

وبالرغم من  هذه الوسائل اإلثباتية إال إن القاض ي اإلداري قد ال تساعده في كشف 

الحقيقة في الكثير من األحيان ما يضطره إلى اللجوء إلى  وسائل أخرى لإلثبات .إذن فما هي 

 هذه الوسائل  ؟

من قانون 414242تلك املنصوص عليها في الفصل  تتجلى أهم هذه الوسائل في 

التزامات والعقود.كالكتابة واإلقرار والقرائن وأما شهادة الشهود فمن املستبعد إعمالها 

، نظرا للطابع الكتابي ملسطرة املنازعة 243كوسيلة من وسائل اإلثبات في املادة الضريبية 

ئية، آليات يتم اللجوء إليها بصفة استثناالجبائية، ليبقى اإلقرار و الحجة الكتابية والقرينة 

                                                           

 وسائل اإلثبات التي يقررها القانون هي  من قانون االلتزامات والعقود  على ما يلي : " 110تنص املادة   - 242 

 إقرار الخصم  - 1

 الحجة الكتابية  - 2

 شهادة الشهود  - 3

 القرينة  - 1

 اليمن والنكول عنها " 1 - 1

 1 108بوشعيب البوعمري، " اإلثبات في النزاعات الضريبية "، م 1 س، ص  - 243 
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الن الوسائل املحاسبية تعد هي القاعدة في اإلثبات الضريبي، وهذا ما كرسه مجلس الدولة 

 ، 244 1923/  12/  19الفرنس ي بتاريخ 

 وعليه، سنعالج هذه وسائل اإلثباتية غير املحاسبية وفق الشكل التالي :

  واضحة األكثر إقناعا ألنها اإلثبات وسيلة بيةالكتا الحجة الحجة الكتابية: تعتبر 

 دام ما والوثائق األوراق تحكمه معها والتعامل الضريبية اإلدارة عمل أن إلى إضافة ومتكاملة،

 . 245كتابية  مسطرة التعامل مسطرة أن

  إلثبات الضريبية اإلدارة تعدها بمحررات األمر اإلثبات بواسطة املحاضر: ويتعلق 

 .الضريبي القرار في أثرها ولها تجةمن مادية واقعة

بأنه : " ال يمكن للشخص أن يخلق دليال لنفسه "،  القائلة القاعدة من واستثناء 

 246خصوصا أن األنظمة الضريبة تفتح أمام اإلدارة إمكانية اإلثبات بواسطة جميع الوسائل

 . 

محكمة وقد وقع خالف حول الحجية اإلثباتية لهذه املحاضر  بين املحاكم و   

النقض، إذ استبعدت املحاكم اإلدارية املحاضر بحجة أنها صادرة عن اإلدارة نفسها، ولكن 

املجلس األعلى أكد على أن املحاضر التي يحررها مأمورو إدارة الضرائب تصلح كحجية 

إلثبات الوقائع التي يعاينونها، حيث سطر في قراره ما يلي:" لئن كان املستأنف قد أدلى بشهادة 

تفيد توقفه عن الربح باملجزرة العمومية،   1992/  13/  19الطبيب البيطري مؤرخة في  من

                                                           

 1  332صير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص ن - 244 

 واالجتهاد املمارسة ضوء املادة على وخصوصيات العامة القواعد بين الجبائية املادة في اإلثبات موالي عبد الرحمان أبليال، " - 245 

 1 100، ص  2013، الرباط األمنية،  مطبعة القضائي "،

 واالجتهاد املمارسة ضوء املادة على وخصوصيات العامة القواعد بين الجبائية املادة في اإلثبات ي عبد الرحمان أبليال، "موال  - 246 

 1 213م 1  س، ص  القضائي "،
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فهي ال تنفي عنه بيع تلك املادة التي عاينت املصالح الجبائية ممارستها بواسطة احد أعونها 

، أثبتت فيه أن املستأنف يبيع 2111/  11/  12التي حررت محضرا في هذا الشأن بتاريخ 

مادة الخليع بثمن السوق بالتقسيط والجملة، وانه في مدة عشرين دقيقة بمحل سكناه 

استقبل فيها عشرين زبونا تكلفت بهم زوجته، وأن املستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء في 

  . 247املحضر املذكور مما يبقى معه الفرض الضريبي قائما على أساس " 

النقص فيما يخص االعتداد قد أصبحت املحاكم اإلدارية تساير اجتهاد محكمة  

باملحاضر كوسيلة لإلثبات، وهو ما أكده حكم املحكمة اإلدارية بالرباط، الذي جاء فيه ما 

املتعلق بالضريبة  31.15من القانون رقم  11و  4يلي:" حيث بالرجوع إلى مقتضيات املادتين 

ص لنفسه لمه الشخعلى القيمة املضافة يتضح أن الواقعة املنشئة للضريبة بالنسبة ملا يس

من أعمال عقارية وعمليات التجزئة واالستثمار العقاري تحدد بوقت انتهاء العملية، مع 

العلم أن إثبات تلك الواقعة على عاتق اإلدارة الضريبية، التي يمكن إثباتها بجميع الوسائل 

 املتاحة عمال بمبدأ حرية اإلثبات .

لثاني موضوع الفرض الضريبي، تم بناؤه وحيث اكتفت اإلدارة باالدعاء بأن الطابق ا

استنادا إلى املعاينة املنجزة من طرف املفتش  1993من طرف مورث املدعين ابتداء من سنة 

املسؤول عن املنطقة دون أن تدلي بما يثبت تلك الواقعة سواء من خالل املحضر املنجز 

 رغم تكليفها بذاك خالل جلسةبمناسبة املعاينة املذكور أو ما أسمته اإلدارة بورقة اإلحصاء 

البحث أو غيرها من وسائل اإلثبات األخرى في الوقت الذي يشير فيه عقد بيع املعني باألمر 

على أن هذا األخير عبارة عن طابق سفلي متكون من مرآب  1992/ 3/ 24للعقار املؤرخ في 

                                                           

 /2/  1/  1611، امللف اإلداري عدد 2008/ 01/  08، مؤرخ في 120قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى، عدد    - 247 

 1    331- 336، الذي أورده  نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص 2006
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ريبة تة وتكون الضومكتب ومرحاض، األمر الذي يبقى معه الواقعة املنشئة للضريبة غير ثاب

 .  248املفروضة على أساسها تفتقد إلى املشروعية النعدام محلها "

   اإلثبات بواسطة الشواهد اإلدارية: كالشهادة التي تمنح عن مزاولة نشاط أو عن

إغالق محل أو رخصة البناء ورخصة السكن ....الخ، فهذا الشواهد عمل القضاء على ترجيح 

 . 249خرى ، وخاصة محضر التحري املنجز من طرف املفتش كفتها على باقي الوثائق األ 

في هذا اإلطار  نجد قرار صادر عن املجلس األعلى الذي جاء فيه ما يلي:" لكن من 

املسلمة للمستأتف عليه السيد....  2111مايو  31الثابت من الشهادة اإلدارية املؤرخة في 

ان املستأنف عليه يشغل العقار من طرف قائد قيادة أسيل، أن هذا األخير شهد فيها ب

شارع عالل الفاس ي مراكش سكناه الخاصة، وال يستغل منه  99الكائن بتجزئه اكيدر رقم 

أي جزء للكراء، وبذلك فانه يستفيد من اإلعفاء املنصوص عليه في البند الرابع من املادة 

ة وان اإلدارة الجبائياملتعلق بالضريبة على القيمة املضافة،  31.19السابعة من القانون رقم 

لم تدل بما يفيد الن العقار موضوع الضريبة هو سكن ثانوي، مادام عبء اإلثبات في هذا 

الشأن يقع على عاتقها ، وان املحكمة ملا نحت نفس املنحى قد صادفت الصواب، ويكون 

 .250الحكم املستأنف واجب التأييد "  

  أمر على للداللة معلوم أمر من بطيستن ما هي اإلثبات بواسطة القرائن : القرينة 

 أو اإلدارة طرف من كان سواء القاض ي أو املشرع طرف من االستنباط هذا كان سواء مجهول 

                                                           

، الذي أورده 01 1/  1081، ملف رقم 2001/  11/  11، بتاريخ 2219حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، حكم رقم  - 248 

 1    331القانون الضريبي "، م 1 س، ص نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد

 1   116عبد الحق عميمي، " أحكام اجتهاد القضاء املغر ي في املادة املنازعات الضريبية "، م 1 س، ص  - 249

 3/2003/ 1/  2918، ملف اإلداري عدد 2006/   1/  19، مؤرخ في  298قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى ، عدد   - 250 

 1     331- 333الذي  أورده نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص  ،
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قانون االلتزامات  من  341 الفصل في عليها املنصوص القانونية القرينة ذلك مثال ، 251امللزم 

 . 252والعقود 

 ذاتها، الواقعة على فيها اإلثبات يقع ال إذ الدليل، إلقامة مباشرة غير وسيلة إذن فهي

 . 253أخرى  واقعة على بل

 .  254الضريبية املادة في القرائن من أنواع عدة وهناك 

 أي يقبل وال إثبات كل من ملصلحته تقررت من تعفي التي وهي القانونية :  القرينة 

 يخالفها إثبات

 أن امللزم إمكان في كنل اإلثبات عبء من اإلدارة تعفي  :البسيطة القانونية القرينة 

 .العكس يثبت

 واقعة من أو الحال واقع من القاض ي يستمدها التي القرينة وهي :القضائية  القرينة 

 :مثل القرائن بعض القضائي االجتهاد أقر وقد معروفة، غير واقعة إلى ليصل معلومة

o  علمه ىعل قرينة الحقة إلجراءات ومباشرته الضرائب إدارة مع حوار في امللزم دخول 

 .السابقة اليقيني باإلجراءات

                                                           

من قانون االلتزامات والعقود على أن القرائن هي :" دالئل يستخلص منها القانون أو القاض ي وجود وقائع  119ينص الفصل  -251 

 مجهولة"1

 للمدين األصلي السند املدين إلى اختيارا الدائن إرجاع"أن : على ينص الذي والعقود اماتااللتز  قانون  من  311الفصل  ينص - 252 

أمر  وهو للدين، املدين دفع استنتاج إلى يؤدي معلوم، أمر وهو الدين، سند الدائن ، فإرجاع "الدين من اإلبراء حصول  به يفترض

 أخرى  "1 بوسيلة ثابتا وليس مجهول،

 واالجتهاد املمارسة ضوء املادة على وخصوصيات العامة القواعد بين الجبائية املادة في اإلثبات ن أبليال، "موالي عبد الرحما  - 253 

 1 388م 1 س، ص  القضائي "،

 1 111عبد الحق عميمي، " أحكام  اجتهاد  القضاء املغر ي في املادة املنازعات الضريبية "، م 1 س، ص  - 254 
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o مثل التسيير في العادي غير التصرف عن ناجم الضريبية األسس إخفاء وجود قرينة 

 العمل قيمة تفوق  تعويضات منح فيها، مبالغ مصاريف وجود فوائد، أو قروض عن التخلي

 املنجز.

ريبي، ي املجال الضتوجد العديد من الحاالت التي يعتد فيها القاض ي اإلداري بالقرينة ف

خصوصا إذا كانت قوية وخالية من اللبس، حيث جاء في حكم صادر عن إدارية الدار 

البيضاء ما يلي:" في حالة عقد بالكراء من بند خاص يحدد امللزم بضريبة النظافة وتسليم 

املكري وصال مشطب على جميع خاناته باستثناء تلك املتعلقة بمبلغ الكراء، فان ذلك يعد 

 . 255ينة على الوجيبة املؤداة من طرف املكتري شاملة لضريبة النظافة " قر 

يتبن من خالل الحكم أعاله، أن عدم إدارج مقتضيات النظافة في عقد الكراء قرينة  

 على أن الوجيبة الكرائية شاملة لضريبة النظافة .

 املطلب الثاني: الخبرة القضائية

ائية دورا كبيرا في إحاطة املحكمة باملعطيات تلعب الخبرة القضائية في املادة الجب 

 التقنية والواقعية في تحديد الواقعة املنشئة للضريبة .

  256الجبائية املنازعة في القاض ي إليها يلتجئ التي التحقيق إجراءات أكثر من الخبرة وتعتبر

 الدعوى  أطراف إليها يستند التي اإلثبات وسائل أن له تبين إذا موضوعها من أجل استيعاب

 .قناعته تكوين على تساعده ال

                                                           

، الذي  أورده نصير 1991/  2116، ملف مدني عدد 1993فبراير  1تدائية بالدار البيضاء، حكم  حكم صادر عن املحكمة االب - 255 

 1  338مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص 

 1  12، ص  2016اط  والتوزيع،  الرب والنشر للطباعة السالم دار الجبائية "،  املادة في اإلثبات خصوصيةكريم مفتاح، "  - 256 
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وهكذا، يمكن تعريف الخبرة بأنها الجزاء الذي يرمي إلى استخدام احد الفنيين 

 . 257والتقنين لتوضيح مسالة غامضة يحتاج حلها إلى كفاءة فنيه ال يملكها القاض ي 

وفي .وهكذا فالخبرة تقترن بالفن وبالتحليل الفني للوقائع املعتمدة لتطبيق القانون 

امليدان الجبائي فإن فن تقدير مبلغ الكلفة الجبائية من خالل مزج مقتضيات قانونية معينة 

 .258بواقع معين بدقة متناهية 

 الستكمال بنفسه باستجالء الوقائع يقوم أن القاض ي يقتض ي من عموما، الواقع

 قيقةالح إلى يمكن ما أقرب لكي تكون  القضائية الحقيقة إلى الوصول  بهدف قناعاته

 الوصول  عليه يتعذر اإلداري قد القاض ي إال أن غيره، على ذلك في يعتمد أن دون  الواقعية،

 والطب، كالهندسة، بها اإلملام له يمكن ال فنية تتعلق بمسائل التي الوقائع بعض للحقيقة في

 لجوءال إلى القاض ي يدفع مما حصرها يمكن ال التي  وغيرها واملحاسبة،والتحليالت  الكيماوية 

 املسائل. هذه في متخصصين بصفتهم رأيهم لبيان املجاالت هذه في أهل الخبرة إلى

والخبرة تعد وسيلة تحقيق وليست وسيلة إثبات ألن هناك تمييز بين الخبرة كوسيلة  

 .259إثبات والخبرة كإجراء من إجراء التحقيق 

  ل ب مستقالخبرة كوسيلة إثبات: حينما يلجأ الخاضع للضريبة إلى تقديم طل

لالستناد إليه في رفع الدعوى، بناء على ما يخلص إليه الخبير في تقريره يتم هذا الطلب في 

                                                           

 1 311نصير مكاوي، " تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص  - 257 

 –، أكتوبر 12 – 11عبد الغني خالد، " الخبرة الجبائية " ، محاكمة مجلة فصلية متخصصة تعنى بالدراسات القانونية، عدد  - 258 

 .  139، ص 2016دجنبر 

 1 311تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، م 1 س، ص نصير مكاوي، "  - 259 
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من قانون املسطرة املدنية، حيث يبت فيه رئيس الحكمة بصفته قاضيا  141260إطار املادة 

 لألوامر .

   الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق : عندما يطلب القاض ي من الخبير إجراء

 ق فني في مسألة ما .تحقي

وعليه، سنتناول الخبرة القضائية بدأ بالتطرق ملبدأ اللجوء إلى الخبرة )أوال(، ثم إلى  

خبرة إلى إجراءات ال تعيين الخبير وتجريحه )ثانيا(، وإلى تحديد مهمة الخبير )ثالثا(،إضافة

 .القضائية )رابعا(، وأخيرا إلى تقييم مستنتجات الخبرة القضائية )خامسا(

 

 أوال : مبدأ اللجوء إلى الخبرة القضائية 

من املعروف أن القاض ي حر في اللجوء إلى الخبرة، حيث يمكن اللجوء إليها إما تلقائيا 

 . 261أو يمكن اللجوء إليها بناء على طلب أحد األطراف

 خبرة، بإجراء باألمر  القاض ي يلزم الجبائية املادة في قانوني نص أي هناك وعليه،ليس 

 .األطراف أحد من املقدم خبرة إجراء مللتمس االستجابة رفضه بتعليل ملزم وهو

 الجبائية املادة تعقد منها نذكر الخبرة، إلى للجوء القاض ي يدفع مبرر من أكثر وهناك 

 استيعاب صعوبة وكذلك وفنية، تقنية أمور  على الجبائية املنازعات بعض وتشعبها واحتواء

 بالضوابط واسعة دراية تتطلب وجزئيات تقنية أمور  على توائهااملقدمة الح اإلثبات وسائل

 .الغرض لهذا تصدره تمهيدي حكم على بناء خبرة بإجراء تأمر  واملحكمة املحاسبية،

                                                           
( باملصادقة على نص 1911شتنبر  28)  1391رمضان  11بتاريخ  11  111  111من ظهير شريف بمثابة قانون رقم  118املادة  -260

 قانون املسطرة املدنية1

ية "، مداخلة في إطار الندوة الوطنية  حول موضوع " اإلشكاليات عبد الرحمان أبليال، " خصوصيات  الخبرة في املادة الضريب - 261 

 1  111، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، ص 16/2011القانونية والعلمية في املجال الضريبي  "، دفاتر املجلس األعلى، عدد
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الذي جاء  2114/ 4/ 2 بتاريخ بالرباط اإلدارية للمحكمة حكم وفي هذا اإلطار نجد 

 الضريبة موضوع للعقار الحقيقية يمةالق حول  الضرائب ومديرية امللزم فيه ما يلي:" بين

 . 262" ...برأيه االسترشاد قصد مختص بخبير االستعانة يمكن فيها، املطعون 

 ثانيا : تعيين الخبير وتجريحه 

مما الشك فيه أن الخبير هو املختص بإجراء الخبرة القضائية بحيث يتم تكليفه من 

 املحكمة بتحقيق في نقطة تقنية وفنية. 

 الفنية األمور  في تنحصر التي الخبير تعيين في واسعة تقديرية بسلطة يالقاض  ويتمتع

 هو القاض ي فإن وبالتالي حصرا، القضاء صالحية من فهي القانونية األمور  أما فقط، والتقنية

 أو ذاتهم لألطراف الخبير مهمة في التوسع يطلب أن يمكن كما الخبرة، مجال يحدد الذي

 أو الظروف بعض ملواجهة الخبرة مهمة تعديل طلب ومللخص يمكن كما نفسه، الخبير

 الطارئة . الحاالت

وعليه، فمسألة تعيين أو اختيار الخبير من طرف املحكمة تثير عدة صعوبات خاصة 

لم تنص على وجوب أن  263من قانون املسطرة املدنية  01إذا علمنا أن مقتضيات الفصل 

ن الذي أنيطت الخبرة من أجله بخالف املادة يكون الخبير مختصا في الحسابات أو في امليدا

من مدونة العامة للضرائب. التي قيدت القاض ي وفرضت على الخبير املعين أن يكون  242
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مسجال بهيئة الخبراء املحاسبين أو في الئحة املحاسبين املعتمدين. لكن هذا االختصاص 

 .  264قبة محاسبية للملزمينطبق على املنازعات الضريبية التي جاءت على اثر فحص آو مرا

  2112/  11/ 20وهدا التوجه أكده قرار حديث صادر عن محكمة النقض بتاريخ   

الذي جاء فيه ما يلي:" حيث تعيب الطالبة القرار املطعون فيه بخرق القانون خاصة املادة 

من مدونة العامة للضرائب، ذلك أن املحكمة مصدرته اعتمدت للفصل في قضية   242

رة عهدت بها إلى السيد رشيد البلغيتي املسجل تحت صفة خبير محلف لدى املحاكم على خب

املذكور والتي تنص على أنه  " .....يحب  242في الشؤون العقاري خالفا ملا تنص عليه املاجة 

على الخبير املعين من طرف القاض ي أن يكون مسجال في جدول هيئة الخبراء املحاسبين أو 

ن املعتمدين " و بذلك تكون الخبرة املنجزة في املوضوع هي خبرة باطلة مما في الئحة املحاسبي

. وهكذا، فإن إدارة الضرائب غالبا ما تدفع 265يستوجب استبعادها وعدم تبني مستنتجاتها "

بتجريح الخبير إذا رأت فيه سببا من األسباب يدعو لذلك خصوصا إذا كان هو الذي يمسك 

 التي يكون فيها نزاع قائم بين الخبير وإدارة الضرائب. محاسبة الخاضع أو في الحالة

على  2119/ 2/ 13وفي هذا السياق، جاء في حكم إدارية مكناس الصادر بتاريخ   

 12/ 11أنه:" وبنا ء على طلب التجريح املقدم من طرف إدارة الضرائب واملسجل بتاريخ 

 حاسبين املعتمدين لجهة مكناس، بعلة أن الخبير غير مسجل بالالئحة املتعلقة بامل2119/
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تافياللت، وحيث إن الخبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين املقبولين، مما يتعين معه 

 . 266رفض طلب التجريح " 

وفي حكم أخر صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه:" إن إخضاع  

في حالة نزاع مع اإلدارة لهذا لم يقبل الخبير ملراقبة جبائية في مراحلها األولى ال يجعله 

 .267القاض ي تجريحه " 

:" قضت 12/  11/  2111ونفس التوجه كرسه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ  

املحكمة اإلدارية بالرباط برفض طلب التجريح في الخبير، وإن كانت عريضة الطلب قد 

ء املحاسبين أو في الئحة تضمنت ما يفيد  بأن الخبير  غير مسجل في جدول هيئة الخبرا

 .268املحاسبين املعتمدين " 

 

 تحديد مهمة الخبيرثالثا : 

مما الشك فيه أن مهمة الخبير تختلف باختالف الواقعة املنشئة للضريبة، حيث  

 أو املحاسبة، لتقييم تقديرية خبرة أو للعقار، اإليجارية  القيمة لتحديد عقارية خبرة إما تكون 

إلجراء  مناسبا القاض ي يراه الذي الخبير اختيار  يقع وبعدما .امللزم دخل رلتقدي تقديرية خبرة

 .بها سيقوم التي املهام أو مهمته تحديد يتم املعروضة، القضية في التحقيق
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 الخبرة تحصر أن يجب  :أساسية بشروط ترتبط اإلطار هذه في القاض ي سلطة ولكن 

 من حدد كما النزاع موضوع في الخبرة تنحصر نوأ  الفنية، املسائل وفي الوقائع في البحث في

 األطراف .  من املقدمة اإلثباتات على الخبرة تنصب أن املدعي، وكذلك طرف

هكذا، نجد على مستوى األحكام القضائية  ال تتوانى في تحديد مهمة الخبير بمسألة   

الذي  2113/   0 / 19معينة، وفي هذا اإلطار نذكر الحكم الصادر عن إدارية مكناس بتاريخ 

حدد مهمة الخبير بمسألة التأكد من توفر الفواتير على الشروط القانونية، حيت جاء فيه 

ما يلي : " وحيث إن املحكمة أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير الذي خلص في تقريره إلى 

ادرة وفق ا صأنه بعد االطالع على الفواتير تبين أنه ليس هناك مبرر مشروع الستبعادها ألنه

 . 269املواصفات القانونية "

 رابعا : إجراءات الخبرة القضائية  

 : 270تتسم الخبرة القضائية بمجموعة من اإلجراءات املتمثلة في ما يلي 

 أمام رأيه إبداء طرف لكل يسمح الذي بالشكل الطرفين أمام الخبرة تجرى  أن يجب 

  اآلخر، الطرف يقدمه في ما الخبير

 األطراف جميع باستدعاء الخبير يقوم أن وهو التواجهية شرط اءالقض يراقبه أن 

  الخبرة، لجلسة

 ووثائق وحجج أقوال املقدمة الوثائق طرف كل على يعرض بأن ملزم فالخبير وكذلك 

 .اآلخر الطرف على إليهم دائما يعرضون  ال الخبراء بعض أن لوحظ ولكن اآلخر، الطرف
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 خامسا : تقييم رأي الخبير 

الخبير يبقي استشاري، بمعنى أن تقرير الخبرة غير ملزم للمحكمة وإنما يأخذ  إن رأي

به على سبيل االستئناس، فالقاض ي ملا له من سلطة تقديرية له أن يعتمد على التقرير 

املقدم من طرف الخبير كله أو جزء منه فقط أو أن يأمر بإجراء خبرة تكميلية أو مضادة أو 

ة إلى إجراء خبرة أخرى قد يتم من طرفها أو من قبل املقرر تلقائيا استبعادها، ولجوء املحكم

أو بطلب من األطراف، وفي هذه الحالة األخيرة ال تلزم املحكمة باالستجابة لطلب إجراء 

 . الخبرة إال إذا اقتنعت بذلك، إذ هي غير ملزمة بتتبع األطراف في أقوالهم كما هو معلوم

 خبرة فيها أجريت التي األحكام أغلب أن بمعنى تقريري، الخبير رأي أن هو املالحظ لكن  

 هذا وفي ، وتفصيال جملة الخبرة مستنتجات وتعتمد الخبير تقرير على لحكم بناءا فيها يتم

 العقار قيمة الخبير حدد إذ" فيه :  جاء بوجدة اإلدارية املحكمة عن حكم صدر الصدد

 بما الجبائية اإلدارة تدل ولم دقيقة معطيات على بناء التكميلية التسجيل رسوم موضوع

 تقرير على املصادقة إال يسعها ال املحكمة فإن مقبولة، بحجج الخبير إليه يتوصل ما يدحض

  .271وفقا به "  الوارد للتقدير الرسوم هذه احتساب وإعادة الخبرة

 اطالعها وبعد املحكمة إن وحيث : "  بالرباط آخر للمحكمة اإلدارية حكم في كما جاء  

 مما ومعللة، موضوعية تهخالصا وكانت التمهيدي، الحكم وأيضا ملنطوق  الخبرة تقرير على
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 سلطة من لها ملا املحكمة إن وحيث .عليه املصادقة معه مطابقا أنجز كونه لها تبين ارتأت

 . 272 "الخبير حددها التي بالتقديرات جاء بما األخذ قررت تقديرية

وفي نفس السياق نجد حكم آخر صادر عن نقس املحكمة : " وحيث إن هذه املحكمة  

تقديرية في تقييم نتيجة الخبرة ومعها القيمة التجارية للعقار موضوع وبما لها من سلطة 

التوجيب الضريبي واعتبار ا ملوقع  العقار ، فقد قررت أن تحدد هذه القسمة العقارية في 

درهم للمتر املربع لكونها تبقى مالئمة ملواصفات  011.11املبلغ املحدد من قبل الخبير هو 

 .273قعه ومواصفاته وبعد االطالع على عناصر املقارنة"وموقع عقار يوجد في مثل مو 

/  1/ 12كما أكد هذا التوجه قرار حديث صادر عن محكمة النقض صادر بتاريخ  

الذي جاء فيه ما يلي:"... حيت أن املحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي  2112

  تكون ملزمة بإجراء تحقيق إضافيأقوالهم وبالجواب على الدفوع املثارة استقالال.كما أنها ال 

أو مضاد متى توفرت العناصر الكفاية والكفيلة بالبت في النزاع وأنها تملك السلطة التقديرية 

لألخذ برأي الخبير من عدمه وتقييم نتيجة تقريره وال رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة 

 .274النقض ......"

 

 :خاتمة
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 وطبيعته ضوابطه له استثنائيا مجاال يعد الضريبية املنازعات في لغاءباإل الطعن ختاما، يمكن القول أن

 وضوح يصيب عميق مرض عن يكشف ما وهو .الشامل القضاء هو فيها يبقى ألصل بينما الخاصة،

 .اإلداري  القضاء

كما أن منازعات تأسيس تتميز بأهمية الوسائل املعتمدة في التحقيق واإلثبات باملقارنة مع منازعات 

 اإلدارة في واملسؤولين القضاة بين من خلية تتشكل أنيمكن القول أن يجيب  األحوال كل فيتحصيل، ال

 مسالة على اإلدارة لدى باملنازعات واملكلفين اإلدارية باملحاكم القضاة السادة النكباب للضرائب العامة

 القانون  في الخبرة ضا أنأي  فاالعترا ويتعين .واملحاسبة والضرائب الجبايات مادتي في املستمر التكوين

 .التطبيق في وإشكاليات القانون  مستوى  على صعوبات من تعاني املغربي

 

 

 قائمة املراجع 

 الكتب باللغة العربية 

 الكتب العامة 

  "،20161 والتوزيع،  الرباط   والنشر للطباعة السالم دار الجبائية "،  املادة في اإلثبات خصوصيةكريم مفتاح  

 حجوب الدربالي،" املنازعات الجبائية املحلية في ضوء املستجدات القانونية وأخر االجتهادات القضائية "، الطبعة األولى امل

2011 1 

  "،الجديدة املعارف مطبعة املدني، القضاء مجلة منشورات العمومية "، الديون  وتحصيل الضريبية املنازعاتزكريا العماري 

 1  2014  الرباط،

 ماني، " الخبرة القضائية في املادة الضريبية "، السلسلة املغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد الخامس، السعدية ج

 20111مطبعة األمنية، الرباط 
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 " ،واالجتهاد املمارسة ضوء املادة على وخصوصيات العامة القواعد بين الجبائية املادة في اإلثبات موالي عبد الرحمان أبليال 

 1 2013، الرباط األمنية،  مطبعة "، القضائي

  ،محمد القصري،" املنازعات  الجبائية املتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء املغر ي "، دار أ ي رقراق، الرباط

 1  2011الطبعة الثالثة 

  2001وجدة، الطبعة األولى "، دار الجسور،  –دراسة مقارنة  –ثورية لعيوني، " القضاء اإلداري ورقابته على أعمال اإلدارة 

1 

  1 2001محمد شكيري، " القانون الضريبي املغر ي : دراسة تحليلة "، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، مطبعة الثانية 

   2002عبد الغني خالد، " املسطرة في القانون الضريبي "، مطبعة دار النشر املغربية، عين السبع، الدار البيضاء،الطبعة 

 ، 

 2002بد الغني، " املسطرة في القانون الضريبي املغر ي "، دار النشر املغر ي، خالد ع ، 

  ،1 2002عبد هللا حدد، " تطبيقات الدعوى اإلدارية في القانون املغر ي "، منشورات عكاظ، الطبعة الثانية 

  1   1981سليمان الطماوي، " القضاء اإلداري : قضاء اإللغاء "، دار الفكر العر ي 

  طروحات:األ 

  نصير مكاوي، "تأويل القاض ي اإلداري لقواعد القانون الضريبي "، أطروحة لنيل الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم

 1 2013، السنة الجامعية -سال  –السياسية، كلية العلوم االقتصادية واالجتماعية 

  املنازعات  الضريبية"، أطروحة لنيل الدكتوراه عبد الحق عميمي، "أحكام اجتهاد القضاء اإلداري املغر ي في مادة

الرباط، السنة   –أكدال  –في الحقوق ، جامعة محمد الخامس،  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 1 2012-2013الجامعية 

  العليا  املعمقة، تخصص نجيب البقالي، " منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات

  –القانون اإلداري والتدبير العمومي، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،املحمدية 

 20081 – 2001، السنة الجامعية -البيضاء 

 لدكتورة في الحقوق، تخصص علم العر ي الكزداح، " الطعون الجبائية في ظل املحاكم اإلدارية باملغرب"،  أطروحة لنيل ا

اإلدارة والقانون اإلداري، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية 

2003- 20011 
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 : مجالت مقاالت 

 أكتوبر 12 – 11، عدد عبد الغني خالد، " الخبرة الجبائية "، محاكمة مجلة فصلية متخصصة تعنى بالدراسات القانونية ،

 20161دجنبر  –

  ،حياة البجدايني، "طبيعة الدعوى الضريبية بين القضاء الشامل والقضاء اإللغاء " مقال منشور بمجلة القضاء املدني

 1 2011، طبعة 1عدد 

 120نمية، عدد مينة بنحميد، " اإلثبات الجبائي في عمل املحاكم اإلدارية "، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والت ،

 1 2011فبراير  –يناير 

  ،عبد الكريم حيضرة، " سلطات القاض ي اإلداري في املنازعة الضريبية "، املجلة املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية

 1  2011، نونبر و دجنبر 119عدد 

 ة ر ي، مجلة قانونية شاملجواد العسري،" التحقيق واإلثبات في املنازعات الضريبية "، منشور بمجلة القانون املغ

، 2013، 20تعني بالشؤون القانونية واألبحاث والدراسات القانونية والفقهية واالجتهادات القضائية، العدد 

 الرباط 1 –مؤسسة دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 

  حول موضوع " اإلشكاليات  بوشعيب البوعمري، " اإلثبات في النزاعات الضريبية "، مداخلة في إطار الندوة الوطنية

 ، مطبعة املعارف الجديدة ، الرباط  1 16/2011القانونية والعلمية في املجال الضريبي "، دفاتر املجلس األعلى، عدد

  محمد السباعي، " دور القضاء في تحقيق التوازن بين حقوق امللزم وواجباته في امليدان الجبائي"، مداخلة في إطار الندوة

، مطبعة  16/2011موضوع " اإلشكاليات القانونية والعلمية في املجال الضريبي "، دفاتر املجلس األعلى، عدد الوطنية  حول 

 املعارف الجديدة ، الرباط1 

  عبد الرحمان أبليال، " خصوصيات  الخبرة في املادة الضريبية "، مداخلة في إطار الندوة الوطنية  حول موضوع " اإلشكاليات

 ، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط 1 16/2011مية في املجال الضريبي  "، دفاتر املجلس األعلى ، عددالقانونية والعل

  العطشان الحبيب، " اإلشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية امللزم "، املجلة املغربية لإلدارة

 1 2009، 86املحلية والتنمية، ع 

 زعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل"، املجلة املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية، ع حسن العفوي، " املنا

 1  2006أكتوبر  –، شتنبر 10
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  نأس السبتي، " اإلعفاء الضريبي بين االجتهاد القضائي والنص التشريعي املغادرة الطوعية ملوظفي الدولة املدنيين نموذجا

حول املنازعات االنتخابية والجبائية من خالل اجتهادات املجلس األعلى، الندوة الجهوية السادسة "، مداخلة في إطار ندوة 

 1  2001احتفال  بالذكرى الخمسين لتأسيس املجلس األعلى، الرباط،  ماي 

  ة "، املجلة املحدث واملنظم للمحاكم اإلداري 11190جعفر حسون، " الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في ضوء قانون

 11، عدد 1996املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية، سلسلة " مواضيع الساعة"،

  19عبد القادر التيعالثي، " الضمانات الجبائية من خالل التشريع والقضاء "، املجلة املغربية لإلدارة  املحلية والتنمية، ع 

 19911يونيو   –ابريل 

 ائية للملزم في مجال املنازعات الجبائية "، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عبد املعطي القدوري، " الحماية القض

 1 1991يونيو –، أبريل 19ع 

 املغربية ،املجلة"الجبائية املنازعات ميدان في التطبيق مستوى  على املثارة والصعوبات اإلدارية املحاكم" التراب، مصطفى 

 19961، 1عدد  الساعة، واضيعسلسة م والتنمية ، املحلية لإلدارة

 :النصوص القانونية 

  ( بتنفيذ قانون املالية 2011ديسمبر 21) 1139ربيع اآلخر  6صادر في 11 111 110مدونة العامة للضرائب ، ظهير شريف رقم

 ( 20111ديسمبر  21) 1139ربيع اآلخر  6بتاريخ في 6633، ج 1 ر عدد 2018للسنة املالية   68111رقم 

  ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف  1993أغسطس  12)   1331رمضان  9ظهير

 22)  1132شوال  23،  بتاريخ 1980، ج 1 ر عدد  2011أغسطس  11)  1132من رمضان  16، صادر في 11 111  110رقم 

 (1 2011أغسطس 

  املحدثه بموجبه  108 03( بتنفيذ القانون رقم  2006فبراير  11)  1121حرم من م 11صادر في  11  106  01ظهير شريف رقم

 محاكم استئناف اإلدارية 1 

  بشأن املجلس األعلى، ج 1 ر عدد  1911شتنبر  21املوافق  1311ربيع األول  2الصادر بتاريخ  11 111 233ظهير شريف رقم

 19111ر أكتوب 18املوافق ل   1311ربيع األول  23، بتاريخ  2311

  ( باملصادقة على نص قانون املسطرة 1911شتنبر  28)  1391رمضان  11بتاريخ  11  111  111ظهير شريف بمثابة قانون رقم

 املدنية1

 1974 يوليوز( 11) 131جمادى الثانية بتاريخ 1.74.338 رقم للمملكة القضائي بالتنظيم املتعلق قانون  بمثابة الشريف الظهير 

 تميمه1وت تغييره تم كما

 : االجتهادات القضائية 
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                : القرارات القضائية 

  2011/  2/  1/  3108، عدد 2011/  1/   26،  مؤرخ في 2/  19قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض، عدد  ،

 غير منشور1 

  غير  2011/  2/  1/  3133، عدد 2011/  01/  12، املؤرخ في 2/ 20قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض، عدد ،

 منشور1

  غير 2011/ 06/ 01، بتاريخ 9/  166/01، ملف عدد 1118قرار صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، قرار رقم ،

 منشور1

  2/  1/  1611، امللف اإلداري عدد 2008/ 01/  08،مؤرخ في 120قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى، عدد /

20061 

  1 3/2003/ 1/  2918، ملف اإلداري عدد 2006/   1/  19، مؤرخ في 298قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى، عدد 

  20001/ 10/ 12، بتاريخ 11قرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى، عدد 

 20011/  1/ 1، بتاريخ 218دد قرار الصادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى، ع 

  19911/ 01/ 21،  بتاريخ 1188قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى، عدد 

              : األحكام القضائية 

  غير 2016/   1113/  131، ملف رقم 2016/  10/  18، بتاريخ 3612حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، حكم رقم ،

 منشور 1

 غير منشور 2011مارس  31، بتاريخ 11/  1113/  2011، في امللف رقم 1032م صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، رقم حك ،

1 

  غبر منشور20111/  1/  616، ملف رقم 2011/ 1/  1، بتاريخ 1816حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، رقم ، 

  غير 2012/  1/  91في امللف اإلداري عدد  2013/  02/  19، بتاريخ 619حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد ،

 منشور1

  غير منشور20121/  1/  1، بتاريخ 09/ 1/  1018، ملف رقم 31حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، رقم ، 

  غير منشور1  2009/  10/  91، في امللف عدد 2012/ 3/  6بتاريخ  181حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بوجدة، عدد ، 

  ش1 ض 1   01/ 869، في ملف رقم 2011/  11/  02، بتاريخ 1611حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد 

  20101/ 09/ 301، في ملف عدد 2011/ 06/ 11حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 
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 غير منشور1 2009/  1/  111، ملف رقم 2009/  09/  23، بتاريخ  911 حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بفاس، حكم رقم ، 

  2008/  06/  02ق1 ش، بتاريخ    1/  1318، ملف إداري عدد 1010حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، رقم ،

 غير منشور1

  1/  21ق 1 ش، بتاريخ  01/  1161د ، ملف إداري عد928حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، حكم رقم /

20081 

  ش1 1/  2008/  118، ملف رقم 2009/  01/ 13حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بمكناس، بتاريخ 

  2008/ 01/ 28ق1 ش، بتاريخ  01/  1816، ملف رقم 1211حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، حكم رقم ،

 غير منشور1

 غير 2001/  10/ 29غ، بتاريخ  2006/  811، ملف عدد 631كمة اإلدارية بالدار البيضاء، حكم رقم حكم صادر عن املح ،

 منشور1 

  غير منشور011 1/  1081، ملف رقم 2001/  11/  11، بتاريخ 2219حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، حكم رقم ، 

 غير 2001/ 01/  21بتاريخ  318غ ، حكم رقم  2006/ 801م حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، ملف رق ،

 منشور1 

  غير منشور20011/  12/  06غ، بتاريخ  2001/  110، ملف رقم 633حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، رقم ، 

  1 2001/  03/ 01، بتاريخ 232حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد 

 ش 1 1 2002 19، ملف 2003/  6/  19ش بتاريخ  1/  203/ 291حكمة اإلدارية بمكناس، رقم حكم صادر عن امل 

  غير منشور991/  129، في ملف رقم 2000/  03/  23، بتاريخ 313حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد ، 

  غير منشور1 1992/  12/ 21تاريخ ، ب91/ 83، ملف عدد 91/ 101حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير، حكم عدد ، 

  غ1 19/ 11، ملف رقم 1991/ 03/ 22، بتاريخ 91/ 31حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بفاس، رقم 

  1 91/  11، ملف رقم 1991/ 9/ 21، بتاريخ 111حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، حكم عدد 

 19911/  2116، ملف مدني عدد 1993فبراير  1يضاء، حكم  حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالدار الب 

  03/ 160، ملف عدد 1003حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، رقم، 

  : محاضرات 

رضا التايدي، محاضرات في مادة املنازعات الضريبية، ماستر القضاء اإلداري، الفوج التاسع،كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 1  2011فبراير  11، التي تم إلقاءها يوم الثالثاء 2011- 2016، السنة الجامعية -سال  –عية واالجتما

 : الكتب باللغة الفرنسية 
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 حقوق الحدث املتهم أثناء البحث التمهيدي  

 

  نضال محمود البدوي 

 لك الدكتوراهباحث بس

 مختبر الطفل و االسرة و التوثق                                                                                           

 كلية الحقوق فاس                                                                                                      

 

 دمـــــــــــــــــــــــــــة:مق

إن االهتمام بالطفولة أصبح يمثل أبرز الدالالت على رقي األمم والشعوب، ذلك أن نماء املستقبل        

رهين أساسا بما يحقق من رعاية خاصة لألطفال الحاليين واملقبلين، وما يوفر لهم من شروط النمو 

مل التقدم واالرتقاء في عصر باتت فيه درجة النمو ال تقاس السليم والتنشئة الهادفة، بحيث إن من عوا

باألرقام االقتصادية فحسب، وإنما بمدى تحقيق املواطن لكافه حقوقه، ومحاربة كل األخطار املحيطة 

، فظاهرة جنوح األحداث في تصاعد مستمر تنذر بكارثة 275به بدرجة أولى عندما يتعلق األمر بالطفل

 .276جتها بالطرق الكفيلة للحد منهاحقيقية إذا لم يتم معال

                                                           

على ضوء أقسام مدونة األسرة، مكتبة دار  2112يونيو  13عبد القادر قرموش، كفالة األطفال املهملين، دراسة تحليلية نقدية لظهير  -275 

 .3، ص2111السالم، الطبعة األولى، سنة 

، 2111اس، بدون طبعة ، سنة ف -، مكتبة املعاريف الجامعية، الليدو-الجريمة والعقوبة  -جعفر العلوي، القانون الجنائي العام  -276 

 .121ص
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ويمكن القول أن االهتمام بموضوع عدالة األحداث الجانحين في املغرب، بدأ منذ صدور قانون       

الذي نص على قواعد خاصة باألحداث الجانحين، التي تعد  11/2/1959املسطرة الجنائية الصادر في 

الحدث الجانح وإعادة تربيته وتهذيبه رعيا ملصلحته  مؤشرا لبروز سياسة جنائية ترمي مبدئيا إلى حماية

 .277ووضعيته أكثر مما تهدف إلى زجرة

) نظام اإلجراءات االنتقالية ( وما ترتب عنه من إلغاء لقضاء األحداث وما  1924إال أن أصالح سنة       

لبية انعكاسات س استتبعه من تراجع عن عدد من الضمانات التي كان يتمتع بها الحدث الجانح، كانت له

بتفاقم اآلثار الوخيمة للجنوح كما وكيف بفعل العامل الديمغرافي، وتشابك املشاكل االجتماعية 

 .278واالقتصادية التي ورثها املغرب من االستعمار

لذلك فقد تميزت الفترة املوالية لتاريخ صدور الظهير املذكور، بتزايد االهتمام بوضعية الطفل بصفة       

جانح على الخصوص، وتزايدت الدعوات إلى إعادة االعتبار بقضاء األحداث وللمؤسسات املعهود عامة وال

إليها برعاية األحداث الجانحين، وإلى التراجع عن إلغاء الضمانات التي كان يتوفر عليها  الحدث في ظل 

واثيق الدولية، ، حيث برز ذلك من خالل العديد من اإلعالنات وامل279قانون املسطرة الجنائية القديم

التي تعد بمثابة الدستور العاملية الخاص بحقوق  1919لعل من أبرزها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 .280الطفل

كل هذا، دفع املشرع املغربي إلى محاولة إعادة االعتبار لقضاء األحداث، وإعادة النظر في الجهات        

للبث في ما قد ينسب إليهم من مخالفات أو جنح أو  املوكول إليها البحث والتحقيق في قضاياهم، والجهة

                                                           

 .15، ص2115جعفر العلوي، دروس في علم اإلجرام، مكتبة املعاريف الجامعية، بدون طبعة، سنة  -277 

 .10جعفر العلوي ، مرجع سابق، ص -278 

عة عبد املالك السعدي، سمية ايت عمران، الجوانب اإلجرائية ملحاكمة األحداث، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، جام -279 

 .4، ص2111-2119طنجة، السنة الجامعية –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 .41، ص2119، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة األولى، سنة -دراسة مقارنة–زينب أحمد عوين، قضاء األحداث  -280 
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جنايات، لذلك فإن املشرع أخذ توجها موافقا للصفة الخاصة لقضاء األحداث من خالل قانون املسطرة 

، حيث أصبح هذا القضاء مستقال تماما عن قضاء الرشداء، ملا يتميز به 22-11الجنائية الجديد رقم 

أحيانا وبصفة جذرية عن وضعية الرشداء، حيث عمل على إيجاد  إجرام األحداث من معطيات تختلف

التي تمتد عبر مراحل الدعوى العمومية،  512إلى  451قواعد وضمانات خاصة بالحدث من خالل املواد 

حيث تبنى املشرع مبادئ أساسية في معاملة األحداث ترمي إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه في 

 .281حمايته من االنحرافاملجتمع، ثم وقايته و 

وأهم ما يميز املسطرة اإلجرائية املتبعة في حق الحدث الجانح هو الخصوصية التي يتمتع بها والتي يترتب 

عليه ضرورة احترام مصحته الفضلى طيلة مرحل محاكمته وخاصة في مرحلة م قبل املحاكمة ولتي تزداد 

 خطورتها كلما تعلق األمر بمرحلة البحث التمهيدي

حيث يقصد بالبحث التمهيدي مجموعة التحريات التي تنجز قبل التحقيق واملحاكمة لضبط وجمع        

األدلة عن وقائع الجريمة وعن األشخاص املشبوه في نسبة الجريمة إليهم، تنجزه أساسا الشرطة 

 .282القضائية

ير م التي من شأنها أن تنفالبحث التمهيدي هو من أنجع الوسائل للوصول إلى الحقيقة وكشف املعال      

الطريق ملا سيأتي من مراحل، باعتبار أن إجراءات البحث التمهيدي تنجز فور العلم بارتكاب الجريمة 

 .283وفق السرعة املطلوبة التي تتملص من شكليات مرحلتي التحقيق واملحاكمة

                                                           

 .5سمية ايت عمران، مرجع لسابق، ص -281 

 -أحمد الخمليش ي، شرح قانون املسطرة الجنائية، البحث التمهيدي والتحقيق اإلعدادي، الجزء األول، مكتبة املعارف الجديدة -282 

 .242، ص2111الرباط، الطبعة األولى، سنة 

ولة ، وحدة الطفسميرة السباح، الضمانات التشريعية والقضائية ملحاكمة الحدث، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص -283 

، ص 2111-2111طنجة، السنة الجامعية -وقضاء األحداث، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

23. 
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مهيديا، وأوجب على لذلك خول املشرع املغربي للحدث مجموعة من الضمانات أثناء البحث معه ت      

الجهاز املكلف بالبحث التمهيدي مراعاة مجموعة من التدابير الحمائية التي من املفروض الحرص على 

، 284توفيرها للمشتبه بهم من األحداث، لذلك نص املشرع على إحداث شرطة قضائية مكلفة باألحداث

لتكوين الفيزيولوجي لألحداث، وأوجب عليها احترام جملة من الضوابط ومراعاة الطبيعة النفسية وا

وتفادي كل ما من شأنه أن يضر بالحدث أو يعرضه للخطر أو للضغط املادي أو املعنوي واحترام 

 خصوصيته.

 وبالتالي فماهي أهم الحقوق التي أعطاها املشرع املغر ي للحدث املتهم أثناء مرحلة البحث التمهيدي؟  

 :وهو ماسنتطرق له عبر التصميم األتي

 : ضرورة احترام خصوصية الحدث. طلب األول امل 

 1: مراعاة الضمانات املمنوحة له أثناء البحث معهاملطلب الثاني 

 : احترام خصوصية الحدث الجانح أثناء البحث التمهيدياملطلب األول 

تعتبر الشرطة القضائية نقطة االتصال األولى بالحدث، وأول من يتعامل معه، فإذا كانت طريقة       

عاملة الشرطة مع الحدث غير الئقة، أدى ذلك إلى عزوف الحدث عن االستجابة أو االنصياع للنصح م

، وملا كانت الشرطة العادية ال تؤهلها ظروفها وال 285واإلرشاد، وإلى نفور الحدث من كل جهاز أخر يليه

يق ب الفني الدقالضغوط الواقعة عليها في سبيل مكافحة الجريمة عامة لتولي شؤون األحداث باألسلو 

                                                           

ادة من قانون املسطرة الجنائية، وعزز ذلك في امل 19أسس املشرع الجنائي املغربي لشرطة قضائية مكلفة باألحداث بموجب املادة  -284 

 من نفس القانون. 401

أسماء العلوي، الحماية الجنائية للحقوق والحريات الفردية للحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، وحدة  -285 

ية نة الجامعفاس ، الس–العدالة الجنائية لألحداث، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 . 15، ص 2112-2113
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، األمر الذي يتطلب وجود شرطة قضائية مختصة في شؤون األحداث، 286الذي يقتض ي التعامل به معهم

من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء  12وفق ما نصت عليه القاعدة 

 فة باألحداث في، جعل املشرع املغربي يعمد إلى التنصيص على إحداث شرطة قضائية مكل287األحداث

 .288من قانون املسطرة الجنائية 401و 19املادتين 

وال شك أن التحقيق األولي الذي تتواله شرطة األحداث له تأثير على نفسية الحدث، ولهذا يتعين       

تنظيم وتدريب أفرادها واختيارهم خاصة من بين النساء اللواتي تسند لهن أدوارا خاصة بالوقاية، ويجب 

تصر دور الشرطة املتخصصة على مجرد التعامل مع الحدث منذ ضبطه بل يمتد دورها إلى كل أن ال يق

اإلجراءات والتدابير الوقائية التي تستطيع الشرطة أن تقوم بها في كثير من امليادين لوقاية األحداث من 

 .289االنحراف ودرء مخاطر الفساد عنهم

راما ملبادئ حقوق اإلنسان، فإن عمل هذه الشرطة والتزاما بفحوى االتفاقيات الدولية واحت      

، وفي نفس الوقت اإلبقاء على 290القضائية بمناسبة البحث التمهيدي، يجب أن تحترم فيه هذه الحقوق 

الضمانات األساسية التي تترتب على مبدأ الشرعية وعلى صحة إجراءات الدعوى الجنائية، لذلك منح 

                                                           

 .111زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص  -286 

" أن ضباط الشرطة القضائية الذين يتعاملون كثيرا مع األحداث أو الذين يخصصون  من قواعد بكين على أنه 12تنص القاعدة   -287 

ب أن يتلقوا تعليما وتدريبا خاصين لكي يتسنى لهم أداء للتعامل معهم أو الذين يتناولون بالدرجة األولى مهمة منع جرائم األحداث، يج

 مهامهم على أفضل وجه، وينبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في املدن الكبيرة ".  

ق، ي" تضم الشرطة القضائية باإلضافة إلى الوكيل العام للملك وكيل امللك ونوابهما وقاض ي التحق من ق1م1ج  على أنه 19تنص املادة  -288 

بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية: أوال: ضباط الشرطة القضائية، ثانيا: ضباط الشرطة القضائية املكلفين باألحداث، ثالثا: أعوان 

 الشرطة القضائية، رابعا: املوظفون واألعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية ".  

" يمكن لضباط الشرطة القضائية املكلف باألحداث أن يحتفظ بالحدث املنسوب إليه الجرم في  أنهمن ق1م1ج على  160وتنص املادة  -  

 مكان مخصص لألحداث ملدة ال يمكن أن تتجاوز املدة املحددة للحراسة النظرية، وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه".  

 .121، ص 2110الرباط، الطبعة األولى، سنة  -طوب بريس لجانح باملغرب،محمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث ا -289 

 من قانون املسطرة الجنائية. 401و  401املادة  -290 
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متيازات التي يتعين على الشرطة القضائية التقييد بها أثناء املشرع املغربي الحدث مجموعة من اال 

 ة(1)الفقرة الثانيباإلضافة إلى مجموعة من الضمانات ملنع إيذائه  )الفقرة األولى(،االحتفاظ به         

 : االحتفاظ بالحدثالفقرة األولى

، هي تقوية الضمانات التي إن أهم مقومات تحقيق عدالة األحداث في ظل قانون املسطرة الجنائية      

، ولعل من بين أخطر 291تصون حرية الحدث من التجاوزات دون أن يكون في ذلك إضرار بحقوق املجتمع

اإلجراءات التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية املكلفين باألحداث بمناسبة البحث التمهيدي والتي 

يد أن الحدث ال يمكن وضعه تحت ، مما يف292تشكل مساسا بالحرية، هو إجراء االحتفاظ بالحدث

 .293الحراسة النظرية، رغم أن املشرع جعل مدة االحتفاظ هي نفسها مدة الحراسة النظرية

وبما أن االحتفاظ بالحدث كإجراء متاح للنيابة العامة، ال يجب ربطه بخطورة الفعل املرتكب بل       

، وكذا حمايته من السقوط في براثين بسالمة الحدث بمفهومه الواسع أي سالمته الجسدية والنفسية

من ق.م.ج  401اإلجرام، والطابع االستثنائي لالحتفاظ بالحدث بمخافر الشرطة القضائية، كرسته املادة 

حيث تنص في فقرتها الثانية على أنه " ال يعمل بهذا اإلجراء إال إذا تعذر تسليم الحدث ملن يتولى رعايته 

 الحدث تقتض ي ذلك ".أو كانت ضرورة البحث أو سالمة 

فاملالحظ أن محددات االحتفاظ بالحدث تختلف عن تلك املتعلقة بوضع الرشداء تحت الحراسة        

النظرية، فخطورة الفعل املرتكب وانعدام ضمانات الحضور خالل مرحلة البحث التمهيدي من أهم 

ث ذلك بالنسبة لالحتفاظ بالحدمبررات الوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للرشداء، بينما ال يعد 

                                                           

 .53، ص 2111، دجنبر 40مليكة أبو ديار، ضمانات الحدث الجانح،  مقال منشور بمجلة املعيار، العدد  -291 

 54، ص2112اة املعارف اإلسكندرية، الطبعة األولى، سنة محمد علي سويلم، ضمانات الحبس االحتياطي، منش -292 

 .25سميرة السباح، مرجع سابق، ص  -293 
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وهو أمر طبيعي ما دامت مؤسسة الوضع تحت الحراسة النظرية تختلف عن مؤسسة االحتفاظ بالحدث 

 :، فإجراء االحتفاظ بالحدث مرتبط بتوافر إحدى املبررات الثالثة اآلتيةجوهرا أو غاية

 إذا تعذر تسليم الحدث ملن يتولى رعايته. -1

 بحث تقتض ي ذلك.إذا كانت ضرورة ال -2

 .294إذا كانت سالمة الحدث تقتض ي ذلك -3

 يمكن االستعانة به عن             
ً
ومراعاة لخصوصية الحدث فاملشرع املغربي تبنى إجراءا جديدا

االحتفاظ بالحدث خالل مرحلة البحث التمهيدي، يتعلق األمر بإمكانية إخضاع الحدث لنظام الحراسة 

من ق.م.ج، إذ يعتبر هذا املقتض ى من أهم مستجدات قانون  421املادة املؤقتة املنصوص عليها في 

املسطرة الجنائية، ألن نظام الحراسة املؤقتة كان من اختصاص قاض ي التحقيق أو قضاء الحكم فقط، 

وال يلجأ إليه إال بعد تحريك املتابعة، وألول مرة يستعمل هذا التدبير في مرحلة البحث التمهيدي بأمر من 

بة العامة، إذا كانت ضرورة البحث وسالمة الحدث تقتض ي ذلك ملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما، النيا

ويالحظ بأن املشرع تبنى هذا اإلجراء ليس بغرض تربوي تأهيلي بقدر ما هو تدبير وقائي للحد من اآلثار 

وضعية في دراسة الالنفسية التي قد تضر بالحدث إذا ما بقي بمخفر الشرطة، ويمكن استغالل هذه املدة 

 .295االجتماعية والنفسية للحدث وتيهئ تقرير أولي قد يساعد القاض ي عند اتخاذ الحراسة املؤقتة

                                                           

لنيل  ، رسالة-دراسة في ضوء التشريع الجنائية املغربي–هشام بوزيان وارتيني، دور القضاء في العدالة اإلصالحية للحدث الجانح  -294 

اث، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد دبلوم املاستر في القانون الخاص، وحدة قضاء األحد

 .41، ص2111-2112فاس، السنة الجامعية –هللا 

، 2112، أبريل 0وزارة العدل، شرح قانون املسطرة الجنائية، الجزء األول، منشورات جمعية نشر املعلومة القانونية والقضائية، عدد  -295 

 .221ص
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وبذلك فقد حاول املشرع املغربي مالئمة قانون املسطرة الجنائية مع االتفاقيات الدولية في هذا       

عن االحتجاز رهن املحاكمة حيثما من قواعد بكين على أنه " يستعاض  13الشأن، حيث نصت القاعدة 

أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل املراقبة عن كثب أو الرعاية املركزة أو اإللحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات 

أو دور التربية "، واتخاذ إجراء الحراسة املؤقتة في حق الحدث يستوجب هو اآلخر إشعار ولي الحدث أو 

 .296ى جانب الحق في االتصال بمحاميهالشخص أو املؤسسة املكلفة برعايته إل

ويعتبر هذا اإلجراء استثنائيا، ال يتم اللجوء إليه إال إذا تعذر تسيلم الحدث ملن يتولى رعايته أو كانت       

ضرورة البحث أو سالمة الحدث تقتض ي ذلك وبعد الحصول على موافقة النيابة العامة، واملشرع املغربي 

 11اسة النظرية بالنسبة لألحداث، إال أنه تبنى مفهوم اإلحتفاظ بالحدث من إذا كان لم يتبنى نظام الحر 

سنة، أما الحدث دون هذه السن فال يمكن إتخاذ أي إجراء من هذا القبيل في حقه، فحسب  13إلى 

ساعة، ولم يبين املشرع إمكانية تمديد هذه املدة من  41من ق.م.ج فإن هذه املدة تتحدد في  11املادة 

ساعة بإذن  24كما هو بالنسبة للرشداء، حيث يمكن تمديد الحراسة النظرية مرة واحدة ملدة  عدمها،

، بخالف املشرع الفرنس ي والذي اشترط في إجراءات 297كتابي من وكيل امللك أو الوكيل العام للملك

أدنى سنوات كحد  11االحتفاظ وجود دالئل أو قرائن قوية على ارتكاب الحدث للجريمة، كما حدد سن 

ساعة  12ال يمكن معها االحتفاظ بالحدث، وميز مدة هذا بحسب الفئات العمرية، حيث حددها في 

سنة، أما فيما  13و 11قابلة للتمديد بصفة استثنائية لنفس املدة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 

ابلة للتمديد لنفس ساعة ق 24سنة فمدة االحتفاظ حددت في  13يتعلق بالفئات العمرية التي تتجاوز 

املدة، وفي حالة االحتفاظ بالحدث يتعين عدم وضعه في الزنازين أو غرف األمن املستعملة للرشداء، 

                                                           

 من قانون املسطرة الجنائية. 401ة املاد -296 

إبراهيم رشيدة، ضمانات املحاكمة العادلة للحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، وحدة قضاء األحداث، كلية  -297 

 .01، ص 2111-2112فاس، السنة الجامعية –العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
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، ) وهذا ما سأتطرق إليه من خالل الباب الثاني من هذا 298ويجب تخصيص أماكن خاصة باألحداث

 البحث(. 

من قواعد األمم املتحدة النموذجية  13اعدة وقد عمل املشرع املغربي بهذه الحماية تماشيا مع الق      

إلدارة شؤون قضاء األحداث، التي تنص على عدم استخدام إجراء االحتجاز رهن املحاكمة إال كمالذ 

من أوامر  11، وبالنسبة للمشرع الفرنس ي نجد أن مقتضيات املادة 299أخير وألقصر فترة زمنية ممكنه

سنة ولو بصفة مؤقتة  13أنه "ال يودع الحدث الذي تجاوز  املتعلق بالطفولة الجانحة تنص على 1945

في مؤسسة سجنيه، إال إذا تبين أن هذا التدبير ضروري أو يستحال اتخاذ تدبير آخر، أما الحدث الذي 

 سنة ال تجيز لو بصفة مؤقتة في املادة الجنحية". 10لم يتجاوز 

حالة كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك، أما املشرع املصري فقد جعل التحفظ على الحدث في       

ويتم في دور املالحظة، على أن ال تزيد مدة األمر باإليداع الصادر عن النيابة العامة أسبوع ما لم تأمر 

 .300املحكمة بمدها

خالصة القول أن اللجوء إلى اإلحتفاظ بالحدث، إجراء ال يعمل به إال عند توافر دالئل كافية على       

مة، والصعوبة الوحيدة هنا تكمن في تحديد مدى قوة هذه الدالئل التي يبقى تقدير توافرها إرتكاب الجري

 متروك لضباط الشرطة القضائية املكلفين باألحداث، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة. 

 

 

                                                           

 .2112مارس  5بتاريخ  291-2112كما وقع تعديله بالقانون رقم  124-45من األمر رقم  4الفصل  -298 

" إلى إمكانية االستعاضة عن االحتجاز بإجراءات بديلة مثل املراقبة عن كثب  في فقرتها الثانية 13كما دعت هذه القواعد في املادة  -299 

 أسرة أو بإحدى املؤسسات أو دور التربية ". أو الرعاية املركزة أو اإللحاق ب

 .2111لسنة  120من قانون الطفل املصري رقم  119املادة  -300 
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 : عدم إيذاء الحدثالفقرة الثانية

ها أول من يتعامل مع الحدث بعد وقوعه أوجب املشرع املغربي على الشرطة القضائية باعتبار  لقد      

في االنحراف وأول عامل مؤثر في نفسيته الهشة، أن تتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه، وهو بذلك يتماش ى 

في هذا الشأن والتي تؤكد ضرورة تأمين احترام حياة الحدث الخاصة  301مع مقتضيات االتفاقيات الدولية

راعي احتياجاته الخاصة به، وعلى نحو يكفل احترام مركزه القانوني واحترام كرامته اإلنسانية بطريقة ت

 .302وييسر رفاهته ويتفادى إيذائه

وتهدف هذه التدابير باألساس إلى منع حدوث أو إلحاق أدنى درجة ممكنة من اإليذاء بالحدث فضال       

ي والذي يمكن أن يكون له عن أي إيذاء إضافي ال مبرر له، وهذا أمر ذو أهمية شديدة في االتصال األول

تأثير عميق على سلوك الحدث إزاء الدولة واملجتمع، فخصوصية الحدث وطبيعة تكوينه الجسمي 

والنفس ي تجعله مهيئا للتأثير عليه بكل سهولة، لذا يتعين حمايته من كل ما من شأنه أن يؤثر عليه، 

نبغي أن ال يكون مختلطا بغيره وهذا يبدأ بطبيعة الحال بوضعه في مكان مخصص لألحداث، بحيث ي

من الرشداء، باإلضافة إلى تجنب استعمال العنف أو التعابير املهينة تجاهه من طرف ضباط الشرطة 

القضائية أو حرمانه من الغذاء أو كل ما يمكن أن يعرض صحته للخطر، وتجنب أيضا كل ما يمكن أن 

اعتراف عن طريق مثال توجيه سلوكه إلى اتجاه يؤثر على إرادته أو استهداف نفسيته بغية الوصول إلى 

 محدد ال يعبر عن إرادته.

                                                           

من هذه االتفاقيات الدولية قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين(، واتفاقية حقوق  -301 

 .1919الطفل لسنة 

حمد، إشكالية البحث التمهيدي لدى األحداث الجانحين، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، وحدة محمد األمين ولد م -302 

-2111طنجة، السنة الجامعية -الطفولة وقضاء األحداث، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد املالك السعدي 

 .30، ص 2112
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وقد أوجب املشرع املغربي على ضباط الشرطة القضائية احترام شخصية الحدث، واتخاذ جميع       

اإلجراءات الالزمة لتفادي اإلساءة الجسمية أو النفسية وخاصة االمتناع عن استعمال العنف البدني أو 

 .303و حرمانه من الضروريات الخاصة بالحياةاإلهانة أ

وقد حرص املشرع املغربي على ضمان هذا الحق مالئمة منه لقواعد األحداث مع ما أقرته الصكوك       

، وكذا املادة العاشرة من اتفاقية حقوق الطفل 304الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومنها قواعد بكين

 حياة الحدث الخاصة أثناء جميع مراحل الدعوى". حيث أكدت "على ضرورة تأمين احترام

من االتفاقية العاملية لحقوق الطفل       41وكذلك تماشيا مع الضمانات املنصوص عليها في املادة       

" تأمين احترام حياته الخاصة أثناء جميع مراحل الدعوى"، وللتأكد من احترام هذا الحق نصت املادة 

ن ق.م.ج على أنه " إذا تعلق األمر بحدث يحمل أثار ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى في الفقرة األخيرة م 23

من وقوع عنف عليه بجب على ممثل النيابة العامة قبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه 

طبيب، ويمكن كذلك ملحامي الحدث أن يطلب إجراء هذا الفحص عليه"، ونفس املقتض ى أكدت عليه 

 .305من ق.م.ج بالنسبة للحدث املقدم لوكيل امللك في إطار مسطرة التلبس بجنحه 24املادة 

إن عدم تعريض الحدث ألي إيذاء عند التباحث معه من طرف ضابط الشرطة القضائية املكلف       

باألحداث يعد ضمانة أساسية استهدف املشرع من خاللها ليس فقط حماية الحدث في جسمه ونفسه، 

سعي وراء عدم جعل هذه املعاملة السيئة لفائدته عائقا يحول دون إصالحه، فالحدث وإنما أيضا ال

                                                           

 الثانية من قانون املسطرة الجنائية.في الفقرة  401املادة  -303 

" تجري االتصاالت بين الجهات املنوط بها نفاذ القوانين والحدث على نحو يكفل احترام املركز القانوني  من بكين أنه 10تنص القاعدة  -304 

 للحدث وييسر رفاهته ويتفادى إيذائه ".

تعلق األمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها  " إذا في فقرتها األولى من ق1م1ج على أنه 11تنص املادة  -305 

ضمانات كافية للحضور، فإنه يمكن لوكيل امللك أو نائبه أن يصدر أمرا بإيداع املتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه 

 يقدمه للمحكمة حرا بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية ". حاال الستنطاقه من هويته واألفعال املنسوبة إليه، كما يمكن أن 
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املحتفظ به يكون في وضعية إيقاف أو احتجاز قانوني تجعله غير قادر على ضمان أمنه وسالمته الخاصة، 

وعلى ضباط الشرطة القضائية املكلفين باألحداث، على وجه الخصوص أن يتخذوا كافة التدابير 

 .306حتياطات الالزمة لوقايته من عنف وغضب األطراف األخرى في القضية أو الجمهور واإل 

خالصة القول أن مثل هذه اإلجراءات املتخذة ملنع إيذاء الحدث، من شأنها أن تبين وتكشف مدى       

إخالل ضباط الشرطة القضائية املكلف باألحداث بواجبه، وفي نفس الوقت تعزيز من حجم الضمانات 

 ي أقرها املشرع املغربي لفائدة الحدث في هذه املرحلة.الت

 : ضمانات الحدث الجانح أثناء البحث التمهيدياملطلب الثاني

تعزيزا لحماية الحدث الجانح، لم يكتفي قانون املسطرة الجنائية بوضع شروط مسبقة لإلحتفاظ       

مكن فصلها عن الضمانات السابقة، بالحدث وعدم إيذائه، بل فرض كذلك مجموعة من اإللتزامات ال ي

وإحترام هذه االلتزامات، يوازيه التمتع من جانب الحدث بحقوق أقرها له القانون بوصفه شخصا 

خاضعا لإلحتجاز القانوني، لهذا أوجب املشرع على ضابط الشرطة القضائية املكلف باألحداث إذا ما 

 )الفقرة األولى(،ة من إشعار لولي أمر الحدث قرر اإلحتفاظ بالحدث، أن يتخذ كافة التدابير الالزم

 )الفقرة الثانية(1وضمان اتصاله بمحيطه العائلي وبمحاميه 

 : إشعار ولي أمر الحدثالفقرة األولى

إن الحرص على تجنيب الحدث الهلع واإلضطراب، خالل املثول أمام ضباط الشرطة القضائية،       

في الفقرة الرابعة من ق.م.ج على ضرورة إشعار ولي الحدث أو  401جعل املشرع املغربي ينص في املادة 

املقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو املؤسسة املعهود إليها برعايته باإلجراء املتخذ في 

                                                           

يبوري عبد اإلاله، الحماية اإلجرائية للحدث الجانح في التشريع املغربي، رسالة لنيل دبلوم املاستر قي القانون الخاص، وحدة العدالة  -306 

-2112فاس، السنة الجامعية –عة سيدي محمد بن عبد هللاالجنائية لألحداث، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جام

 .23، ص 2113
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حقه، ويجب أن يتم هذا اإلخطار بشكل فوري حتى يستطيع ولي أمر املعني الحضور مع الحدث خالل 

 أن ضابط الشرطة يشير إلى ذلك في املحضر الذي يحرره. استجوابه، علما

م.ق.م.ج ال تنص صراحة على حق ولي الحدث في الحضور خالل مرحلة البحث  401ورغم أن املادة       

التمهيدي، فإنه ليس هناك ما يمنعه من هذا الحضور، اعتبارا لكون مصلحة الحدث تقتض ي ذلك، 

وشعور بالخوف عند مثوله أمام الضابطة القضائية، وحضور ولي فالحدث ينتابه إحساس باإلضطراب، 

األمر أثناء البحث واالستجواب من شأنه أن يجعل الحدث يشعر بطمأنينة أكثر، ويجعل نتائج البحث 

معه أفضل، كما أن إشراك أولياء الحدث في املسطرة التي ستجرى معه، تبرز أهميته بشكل جلي عند 

 .307يستوجب نجاحها مساعدة األولياء اتخاذ بعض التدابير التي

من قواعد األمم  11وقد حرص املشرع املغربي على ضمان هذه الحماية تماشيا مع ما أكدته املادة       

املتحدة النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين( والتي جاء فيها " على أثر إلقاء القبض 

 ي غضون فترة زمنية قصيرة بعد إلقاء القبض عليه".على الحدث بخطر بذلك والده أو الوص ي ف

وفي نفس اإلتجاه، نجد أن املشرع الفرنس ي بدورة ينص على وجوب إخطار أولياء الحدث أو الوص ي       

من قبل ضباط الشرطة القضائية عند االحتفاظ بالحدث، ويجب أن يتم هذا اإلخطار بشكل فوري حتى 

 .308مع الحدث خالل استجوابه يستطيع ولي األمر املعني الحضور 

لذلك ونزوال عند هذه االعتبارات، فإنه ال يجوز االستماع للحدث أمام ضابط الشرطة القضائية       

املختص إال بحضور ولي أمره، وال يستغنى عن حضوره إال إذا تعذر إخطاره وإبالغه باألمر، أو كان حضور 

                                                           

 .41سمية أيت عمران، مرجع سابق، ص -307 

 .2112مارس  5بتاريخ  291-2112كما وقع تعديله بالقانون رقم  45-124من األمر رقم  4الفصل  -308 
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ملصلحة هي موضع اعتبار كل السلطات التي تتعامل الولي في غير مصلحة الحدث، على أساس أن تلك ا

 .309مع األحداث الجانحين

 : حق الحدث في االتصال بمحاميه وأوليائهالفقرة الثانية

ومن الحقوق التي أقرها قانون املسطرة الجنائية أثناء البحث التمهيدي أيضا هو حق الحدث في      

يدي، إذا ما اتخذ في حقه إجراء الحراسة املؤقتة أو االتصال بمحاميه وأوليائه في مرحلة البحث التمه

االحتفاظ به في مصلحة الشرطة القضائية،  وممارسة هذا الحق تتم بناء على إذن من النيابة العامة 

تحت مراقبة ضباط الشرطة القضائية، إال أنه يمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بالحدث 

دي، ألن إجراءات السرية في هذا النوع من البحث تقتض ي عدم إفشاء األسرار قبل انقضاء البحث التمهي

 .  310التي يمكن أن تضر باملصلحة الفضلى للحدث

وتجدر اإلشارة إلى أن هدف املشرع املغربي من هذا اإلجراء هو تجنيب الحدث الهلع واالضطراب       

ينص على ضرورة حضور الولي إلى جانبه، أثناء املثول أمام ضباط الشرطة القضائية، وهو ما جعله 

فالتنصيص على هذا الحق أو الضمانة يأتي في إطار اقتناع املشرع بخصوصية مرحلة الطفولة، وأنها 

تشكل عماد باقي املراحل األخرى في عمر الحدث، وهو توجه ينسجم مع قواعد بكين التي تنص على هذا 

 ضمانة أساسية بالنسبة للحدث.، باعتباره 311منها 15اإلطار من خالل املادة 

 

                                                           

، 1991مؤسسة الثقافة الجامعية، جامعة اإلسكندرية، سنة فتوح عبد هللا الشاذلي، قواعد األمم املتحدة لتنظيم قضايا األحداث،  -309 

 . 10ص

 .231وزارة العدل، شرح قانون املسطرة الجنائية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -310 

ة ط" للوالدين أو للوص ي حق االشتراك في اإلجراءات ويجوز للسل في فقرتها الثانية من قواعد بكين املكررة على أنه 11تنص املادة  -311 

املختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث، على أنه يجوز للسلطة املختصة أن ترفض إشراكهم في اإلجراءات إذا كانت هناك أسباب 

 تدعو إلى اعتبار هذا االستبعاد ضروريا لصالح الحدث ".
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لذلك يبقى حق الوالدين أو الوص ي في االشتراك في اإلجراءات مرتهن بمشيئة السلطة املختصة، لكن       

يبقى بعد ذلك األصل في أن هذه السلطة سوف تقدر مدى مالئمة اشتراك هؤالء في اإلجراءات على ضوء 

املصلحة هي موضع اعتبار السلطات التي تتعامل  ما تفرضه مصلحة الحدث نفسه، على أساس أن تلك

 .312مع األحداث الجانحين

م.ق.م.ج فإن الحدث من حقه االتصال بمحاميه عند االحتفاظ به لدى  401كما انه ووفقا للمادة       

الشرطة القضائية ملدة ال تتجاوز مدة الحراسة النظرية، واملشرع لم يحدد الوقت الذي يتم فيه هذا 

وفق ما حدده بالنسبة للرشداء، ذلك أنه ال يسمح له به إال عند الوضع تحت الحراسة النظرية  االتصال

 م.ق.م.ج. 00وفق أحكام املادة 

وما دام أن املشرع أغفل تقييد االتصال الحدث بمحاميه، فإنه يحق له مباشرة االتصال بمجرد       

دى تدابير الحراسة املؤقتة من طرف وكيل تقرير االحتفاظ به ويحق كذلك للحدث املتخذ في حقه إح

 .313امللك، أن يتصل بمحاميه بإذن من النيابة العامة وتحت مراقبة ضباط الشرطة القضائية

وفي حضور املحامي خالل فترة البحث التمهيدي ضمانة قوية الحترام خصوصية الحدث، ذلك أن       

االطمئنان في نفسه  ويبعد عنه الخوف عندما وجوده مع الحدث فيه أثناء سؤاله وسماع أقواله يبعث 

يكون في مركز الشرطة، لكون وجوده بمفرده وبدون مدافع قد يدلي بأقوال نتيجة الخوف تضر مصلحته، 

كما يمنع رجال الشرطة من استعمال وسائل اإلكراه املادي واملعنوي للحصول على االعتراف، كما أن 

لتمهيدي ال يؤثر على سرية اإلجراءات وال يعرقلها، ويبعد كل شبهة وجود املحامي مع الحدث أثناء البحث ا

                                                           

 .51سمية أيت عمران، مرجع سابق، ص -312 

 جنائية.في فقرتها الرابعة من قانون املسطرة ال 401املادة  -313 
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عن محاضر الضابطة القضائية ويبعدها عن مظنة التزوير، خاصة عندما ينكر املتهم اعترافه أمام 

 .314التحقيق أو املحكمة املختصة بحجة أنه تعرض لإلكراه املادي أو املعنوي 

ار من يتولى الدفاع عنه يجب على الشرطة تأجيل سؤاله إلى وإذا لم يستطيع الحدث املتهم اختي      

حين حضور املحامي، وعلى الجهات الرسمية املختصة أن توفر له في هذه الحالة من يدافع عنه مجانا 

 في إطار املساعدة القضائية.

نذ لحظة م وبذلك يكون املشرع املغربي بتخويله للحدث حق اإلتصال بمحاميه واتصال هذا األخير به      

اعتقاله، قد كرس حقا أساسيا من الحقوق املتفرعة عن املحاكمة العادلة، وضمانة مهمة للحدث تجنبه 

الهلع واإلضطراب خالل املثول أمام الضابطة القضائية، كما من شأن هذا اإلجراء أيضا تمكين محاميه 

عنه مبكرا، ويساعد الحدث في وقت مبكر من معلومات ومعطيات عن القضية، تساعده في تيهئ دفاعه 

على إسترجاع إحساسه بتوفره على قرينة البراءة، من جراء توفره على املساعدة القانونية واملحافظة 

على حقوقه خالل إجراءات البحث، إذ أن وجود املحامي يساعد على تقوية فرض إحترام الضمانات 

 .    315ومراقبة سالمة اإلجراءات

 

 

 

                                                           

 .42محمد األمين ولد محمد، مرجع سابق، ص -314 

سعاد التيالي، دور القضاء في حماية األحداث، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  -315 

 .33، ص2111-2119فاس، السنة الجامعية –واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
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 خاتمـــــــــــــــــــــــة:

وفي األخير، ومن أجل ضمان فاعلية مسطرة متابعة الحدث الجانح وتفعيل كافة الحقوق       

 :والضمانات الخاصة به، خالل مرحلة البحث التمهيدي ال بد من ايراد بعض االقتراحات كالتالي

  ضرورة التخصص في مجال عدالة األحداث، ألن تخصص قاض ي األحداث يطرح بحده، ألنه

مل مع فئة خاصة من الجانحين تحتاج إلى فهم علمي ملختلف املشكالت النفسية يتعا

 واالجتماعية التي يعانون منها.

  العمل على إيجاد العدد الكافي من ضباط الشرطة القضائية املكلفين باألحداث، وتكوينهم تكوينا

وق ان عامة وحقخاصا يؤهلهم لالضطالع بهذه املهمة، بحيث يتم إشباعهم بثقافة حقوق اإلنس

 الطفل خاصة.

  وضع كاميرات ملراقبة أمكان االحتفاظ باألحداث وجعل محتواها رهن أشارة القضاء، وذلك

 حماية ملشروعية اإلجراءات أثناء املحاكمة.

  كما يجب إعادة صياغة النصوص القانونية املتعلقة بحق الحدث في مؤازرة دفاعه بمجرد إلقاء

 السرية والحرية في االتصال.القبض عليه، مع الحرص على 

  تفعيل مسطرة الصلح في الجنح التأديبية والضبطية في قضايا األحداث قصد إبعادهم عن

 سلبيات اإلجراءات الجنائية وتقليل عدد املتابعات.

  اللجوء إلى بدائل العقوبة السالبة للحرية من خالل توسيع مجال العقوبات البديلة الخاصة

 نحين من الصغار، حتى يتمكن القاض ي من اختيار ما يالئم حالة كل حدث.بالنسبة لألحداث الجا
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 تنفيد حكم التحكيم وطرق الطعن فيه في القانون الجزائري 

 

 العرباوي نبيل صالح 

 أستاد محاضر أ

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 جامعة طاهري محمد بشار

 

 امللخص:

يخول بمقتضاه أطراف النزاع مهمة الفصل فيه إلى  يعتبر التحكيم نظام تسوية املنازعات

محكمين يختارونهم بمحض إرادتهم. فاملحكم يقوم بذات الوظيفة املنوط بالقاض ي القيام بها وهي 

 الفصل في املنازعة املعروضة عليه بإصدار حكم فيها

ئر الجزا وأحكام التحكيم تخضع من حيث تنفيذها إما إلى املعاهدات الدولية املعمول بها في

إذا توافرت شروط إعمال هذه املعاهدات، وأما إلى القواعد واإلجراءات الواردة في قانون اإلجراءات 

 املدنية واإلدارية.
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Résumé: 

     L’arbitrage est un mode de résolution des conflits qui permet aux parties en litige 

de régler leur différend par le biais d’arbitres qu’ils auraient choisi par leur propre gré. 

L’arbitre comme le juge, tranche les litiges qui lui sont soumis en émettant des sentences. 

   L’application des  sentences arbitrales  est soumise soit  aux conventions 

internationales conclues avec l’Algérie et  dont les conditions d’application  sont remplies ; 

soit aux règles et procédures contenues dans le code de procédures civile et administrative. 

 مقدمة:

القاعدة هي أن حكم التحكيم يعد واجب النفاد طاملا كانت له القوة التنفيذية، فالقوة 

. وهنا البد من 316أساس تنفيذ الحكم جبرا إذا امتنع من صدر ضده عن تنفيذه رضاءا التنفيذية هي

مواجهة مرحلة مهمة وهي التي تتعلق بالحكم الصادر في التحكيم وما يلي هذا الصدور، وذلك أنها تعتبر 

 كيم .ححصيلة كل ما يبذله األطراف ومن يرتبط بهم واملحكمون ومن يعاونهم طوال فترة نظر النزاع بالت

وطاملا أن حكم التحكيم يفصل في خصومة، فغالبا ما يكون صادرا لصالح طرف وضد 

، وهو ما يثير احتمال معارضة أحدهما في الحكم ومحاولة الخصم تنفيذه. ويقتض ي هذا األمر 317خصمه

توضيح املقصود بحكم التحكيم، وبيان كيفية إصداره وما يجب أن يشتمل عليه من بيانات، ووقت 

                                                           

 .213، ص 2111، الطبعة الثالثة، د إبراهيم أحمد إبراهيم: التحكيم الدولي الخاصأنظر 316 

 ليس هناك ما يمنع أن يكون لصالح كل الطرفان وضدهما في أن واحد. 317 
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اء مهمة املحكمين، وما هي إمكانية تعديل الحكم بعد إصداره؟ وكذلك حجية حكم التحكيم وتنفيذه انته

 خارج الدولة التي صدر فيها الحكم، تم نبين حاالت رفض تنفيذ حكم التحكيم.

 املبحث األول: حكم التحكيم وطرق الطعن فيه1

 يم، بدءا من اتفاق األطراف علىيعتبر حكم التحكيم من أهم املراحل التي يمر بها تظلم التحك

حل نزاعهم بالتحكيم، وحتى إنهاء النزاع وتنفيذ حكم التحكيم. فالحصول على حكم التحكيم هو غاية 

 .318املتنازعين، فيه يتم الفصل في النزاع، وبفضله يحصل كل ذي حق على حقه

ز أحكام التحكيم تحو " 319من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه  1031وتنص املادة 

". ويقصد بالحجية في الش يء املقض ي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع املفصول فيه حجية

قانون اإلجراءات أن الحكم الصادر يحمل عنوان الحقيقة بخصوص ما فصل فيه بالنسبة ألطراف 

رة النزاع نفسه الدعوى وفي حدود األساس الذي قدمت عليه هذه الدعوى. ومفاد ذلك أنه ال يمكن إثا

تأسيسيا على السبب ذاته بين األطراف الذين صدر الحكم في مواجهتهم فاصال فيما نشب بينهم من 

 .320نزاع

 أوال: إصدار حكم التحكيم:

إن حكم التحكيم شأنه شأن حكم القضاء يصدر متمتعا بالحجية، فإنه يتميز عن أحكام 

له حكما واجب النفاذ وذلك لعدم جواز الطعن فيه. القضاء بصدوره حائزا لقوة األمر املقض ي، مما يجع

                                                           

 .255، ص 2112، الطبعة الثالثة، د محمود مختار أحمد بريري: التحكيم التجاري الدوليأنظر أكتر تفصيال  318 

أن أحكام املحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون وتنص على أنه " 1994لسنة  22من قانون التحكيم املصري رقم  55تقابلها املادة  319 

 ".تحوز حجيته األمر املقض ي وتكون واجبة النفاذ

 .255: مرجع سابق، صد محمود مختار أحمد بريري   320
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أما أحكام القضاء فهي ال تكتسب قوة األمر املقض ي إال بعد رفض الطعن فيها أو فوات مواعيد الطعن 

 .321بطرق الطعن العادية أي املعارضة واالستئناف

 وحكم التحكيم يصدر حائزا للحجية وهو ال يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن،

 ومؤدى ذلك أنه يصدر متمتعا بالحجية وقوة األمر املقض ي،  و يكون واجب النفاد .

ويجب على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم املنهي للخصومة خالل امليعاد الذي اتفق عليه 

الطرفان، فاملشرع وإن ترك األمر إلرادة األطراف، إال أنه قرر على أن املحكمين قد يكونون أقدر من غيرهم 

 ى معرفة ظروف النزاع، فاستعمل بعض املرونة في مد امليعاد الذي حدده عند عدم اتفاق األطراف.عل

أوجب املشرع على املحكمين بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من 

قة دم املوافتاريخ إخطار محكمة التحكيم. غير أنه يمكن تمديد هذا األجل بموافقة األطراف، وفي حالة ع

عليه يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك يتم التحديد من طرف رئيس املحكمة 

 322املختصة.

، إلى تمتع الطرف الذي طلب إنهاء إجراءات التحكيم أو الذي لم يطلب 323وقد ذهب البعض

صدور  ة، حتى في حالةاستمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع بالحق في رفع الدعوى أمام املحكمة املختص

 قرار من رئيس املحكمة بتحديد ميعاد إضافي الستمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع .

وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، فإنه يتعين أن تكون هناك املداولة 

 ة، ما لم يتفقبين املحكمين قبل إصدار الحكم، ولقد ترك املشرع للمحكمين تنظيم قواعد املداول

                                                           

 ية.وما يليها من قانون اإلجراءات املدنية واإلدار  323أنظر املواد   321

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 1111أنظر املادة  322 

األسباب ، د ممدوح عبد العزيز العنزي :بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي. 122: مرجع السابق، ص د مختار أحمد بريري  323 

 .29،ص2110،الطبعة األولى -دراسة مقارنة-والنتائج
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 1026األطراف على تطبيق قانون معين، ويجب أن تصدر أحكام التحكيم بأغلبية األصوات وفقا للمادة 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

ويجب أن تكون مداولة املحكمين سرية، باعتبارها قاعدة الزمة لضمان استقالل املحكم وعدم 

من الناحية العملية يمكن أن تنكشف السرية عند توقيع املحكمين  ،  وإن كان324تأثير من اختاره عليه

 .325على الحكم

 تسبيب حكم التحكيم:-1

أخذ املشرع الجزائري بالقاعدة التي توجب تسبيب حكم التحكيم، فنص في الفقرة الثانية من 

". فيتعين  ةيجب أن تكون أحكام  التحكيم مسببمن قانون اإلجراءات املدنية على أنه "  1021املادة 

أن تكون أحكام التحكيم كافية متعلقة بموضوع النزاع وغير متناقضة، وبالتالي يمكن بطالن الحكم 

 1016لقصور في التسبيب أو لغموض األسباب وعموميتها أو لعدم التسبيب أصال، حيث تقض ي املادة 

 ر القاض ي باالعتراف أو بالتنفيذال يجوز استئناف األممن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنه: "

 ."....التحكيم حكمها، أو إذ وجد تناقض في األسباب إذا لم تسبب محكمة: .... إال في الحاالت اآلتية

 

 بيانات حكم التحكيم: -2

                                                           

 جراءات املدنية. من قانون اإل  1125أنظر املادة  324 

 .210، ص 1911، الطبعة الخامسة، التحكيم االختياري واإلجباري : أحمد أبو الوفا د 325 
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أوجب املشرع تضمن حكم التحكيم بيانات معينة حددها على سبيل الحصر، ففضال عن 

من قانون اإلجراءات  1028اف وأوجه دفاعهم، تنص املادة تضمن الحكم عرض موجز إلدعاءات األطر 

 يتضمن حكم التحكيم البيانات األتية:املدنية و اإلدارية على أنه" 

 اسم ولقب املحكم أو املحكمين1 -1

 تاريخ صدور الحكم1 -2

 مكان إصداره1 -3

 أسماء وألقاب األطراف وموطن كل منهم وتسمية األشخاص املعنوية ومقرها االجتماعي1 -1

 ."ء وألقاب املحامين أو من مثل أو ساعد األطراف عند االقتضاءأسما -5

 ثانيا: طرق الطعن في حكم التحكيم:

عند صدور حكم التحكيم، فإن من صدر الحكم ضده سيحاول إثارة العقبات في طريق تنفيذ   

 مالحكم  عن طريق الطعن فيه، وتختلف التشريعات في إجازتها للطعن في حكم املحكمين أو في عد

 .326إجازتها

ووفقا لقواعد القانون الدولي الخاص يخضع الطعن في حكم التحكيم لقانون الدولة التي يصدر 

فيها الحكم، ذلك أن مدى نهائية الحكم ترتبط بما يقرره قانون الدولة التي صدر فيها هذا الحكم. وقد 

جنبية وتنفيذها هذه م املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم األ  1918لسنة  اتفاقية نيويوركأكدت 

. إذ تقض ي الفقرة الخامسة من اإلتفاقية" للسلطة املختصة في الدولة املطلوب تنفيذ الحكم  327القاعدة

فيها ، رفض التنفيذ لعدم صيرورة الحكم ملزما أو إلبطاله أو إيقاف تنفيذه من جانب سلطات الدولة 

                                                           

 علي سبيل املثال القانون اللبناني مثال يمنع الطعن باملعارضة في هذا الحكم، ويجيز استئنافه في جميع األحوال. 326 

وما يليها1د حفيظة السيد  219ح عبد العزيز العنزي: مرجع سابق،صد ممدو  .224: مرجع سابق، ص د  إبراهيم سيد ابراهيم 327 

 وما يليها1 321،ص2010الحداد: النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،
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ن والدولة على مختلف تشريعاتها تلجأ إلى الطع التي صدر الحكم فيها، أو التي صدر الحكم وفقا لقانونها،

 في أحكام التحكيم إلى إحدى الطريقتين:

 

إخضاع أحكام التحكيم لنفس طرق الطعن في األحكام القضائية كما هو الحال في فرنسا قبل تعديل -  

رنسا في م. وقد أدى هذا إلى إجازات استئناف أحكام التحكيم الصادرة في ف1911قانون املرافعات سنة 

التحكيم الداخلي، وكذلك يجوز الطعن باالستئناف في القرار الصادر باالعتراف بحكم التحكيم الصادر 

 في الخارج أو تنفيذه .

وعلى غرار التشريع الفرنس ي السابق، فإن املشرع الجزائري يجيز الطعن في أحكام التحكيم عن        

ملحكمة املختصة قبل عرض النزاع على التحكيم وذلك طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام ا

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 1032طبقا لنص املادة 

كما يجوز استئناف أحكام التحكيم في أجل شهر واحد من تاريخ النطق بها أمام املجلس القضائي       

اف عن حق االستئناف في اتفاقية الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل األطر 

 .328التحكيم

هناك بعض الدول التي وضعت نظام مستقل ومتميز للطعن في أحكام التحكيم يختلف عن طرق الطعن -

في األحكام القضائية، ويظهر هذا النظام في بعض التشريعات التي أجازت تعديل حكم التحكيم أو 

 تصحيح ما به من أخطاء أو تفسيره.

املشرع الجزائري الطعن بالنقض في القرارات الفاصلة في االستئناف، وذلك طبقا لنص املادة وأجاز      

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 1134

                                                           

 من قانون اإلجراءات املدنية.   1133املادة  328 
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 الطعن في حكم التحكيم في التشريع املصري: -1

ال تقبل أحكام على أنه "1994لسنة  22من قانون التحكيم املصري رقم  52/1تقض ي املادة 

كيم التي تصدر طبقا ألحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن املنصوص التح

 .عليها في قانون املرافعات املدنية والتجارية"

فاملشرع املصري وضع نوعا من الحصانة ألحكام التحكيم، فجعلها تسمو على أحكام القضاء 

ألحكام قانون التحكيم، أي أحكام التحكيم وتتمتع بهذه الحصانة كل أحكام التحكيم التي تصدر وفقا 

الذي يجري في مصر سواء كان تحكيما وطنيا أو دوليا، أو أحكام التحكيم الذي يجري في الخارج واتفق 

 .329أطرافه على إخضاعه للقانون املصري وذلك في حالة التحكيم التجاري الدولي

 الطعن في حكم التحكيم في القانون الفرنس ي: -2

رع الفرنس ي بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، واألصل أن أحكام التحكيم يفرق املش 

الداخلي تقبل الطعن فيها باالستئناف، إال إذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول األطراف عن حق 

الطعن باالستئناف، أو كان املحكم مفوضا بالحكم وفقا لقواعد العدالة واإلنصاف. ومع ذلك يجوز 

ف حتى مع هذا التفويض التحفظ وتضمين اتفاق التحكيم ما يفيد صراحة تمسكهم بإمكانية لألطرا

 .330الطعن باالستئناف

                                                           

 .211: مرجع سابق، صد مختار محمود أحمد بريري  329 

 . 213مرجع سابق، ص د محمود محمد بريري: 330 

Article 1481 du code de procédure civile France ”la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition ni de 

pourvoi en cassation. 

Elle peut être frappée de tierce opposition devant la jurisprudence qui eut été compétente a défaut d’arbitrage sous 

réserve des dispositions de l’article 588 alinia1 ». 



 

 

220 

أما بالنسبة ألحكام التحكيم الدولي فال يجوز استئناف أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أو  

لتحكيم الدولية الصادرة في منازعات دولية، ويكون متاحا فحسب طلب البطالن بالنسبة ألحكام ا

الصادرة في فرنسا. أما األحكام الصادرة في الخارج فال تخضع لالستئناف أو طلب البطالن، وإنما يمكن 

استئناف القرار الصادر باالعتراف وتنفيذ الحكم وذلك في الحاالت التي يمكن فيها طلب بطالن الحكم 

 .331الصادر في فرنسا في تحكيم دولي

ل نفس املعاملة بين حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنسا، وذلك فاملشرع الفرنس ي لم يعام

الصادر في الخارج وهذا راجع ألن األول الصادر في فرنسا يندمج ويصبح جزءا في النظام القانوني الفرنس ي، 

 .332مما يمكن رفع دعوى بطالنه الستبعاده حتى لو كان صادرا بتطبيق أحكام قانون أجنبي

الخارج فيكفي منع االعتراف به وتنفيذه ليظل صحيحا أو باطال وفقا ملا  أما الحكم الصادر في

يتحدد في الخارج. ويعتبر النهج الذي اتبعه املشرع الفرنس ي أكثر توفيقا، فاعتمد على السرعة في تنفذ 

أحكام التحكيم، بحيث حظر طرق الطعن ولم يسمح إال برفع دعوى البطالن أو منع التنفيذ هذا في 

تحكيم الدولي. أما فيما يتعلق بالتحكيم الداخلي فإجازة الطعن فيها يعتبر صائبا حتى ال تعامل مجال ال

 معاملة تسمو على أحكام القضاء، بحيث ال يمكن الطعن فيها حتى وإن كانت مبنية على وثائق مزورة.

 الطعن في حكم التحكيم في التشريع الجزائري: -3
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ائيا، مما يستبعد عدم جواز املساس به إال بواسطة طريق رغم أن حكم التحكيم يعتبر عمال قض

من طرق الطعن التي ينص عليها القانون بالنسبة له، فإن تأثير الطبيعة التعاقدية لالتفاق مصدر سلطة 

 املحكمين قد أدى إلى فتح سبيل دعوى بطالن أحكام التحكيم، والذي أجازته مختلف التشريعات.  

ي بخصوص الطعن في حكم التحكيم بين التحكيم الداخلي والدولي ولقد فرق املشرع الجزائر 

مسايرا في ذلك االتجاه الذي نهجه املشرع الفرنس ي. واألصل أن التحكيم الداخلي كما بينا سابقا يقبل 

 ، إال إذا تضمن اتفاق التحكيم تنازل الطرفين عن حق االستئناف.333االستئناف

فال تسري عليه هذه األحكام لذلك ال يجوز استئناف حكم أما فيما يتعلق بحكم التحكيم الدولي 

التحكيم الصادر في الخارج أو الصادر في منازعة دولية، ويكون متاحا فقط طلب البطالن بالنسبة ألحكام 

من قانون اإلجراءات املدنية و  1018التحكيم الدولية الصادرة في الجزائر، وذلك طبقا لنص املادة 

يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر فقرة األولى على أنه "اإلدارية حيث تنص ال

 أعاله"1 1016موضوع طعن بالبطالن في الحاالت املنصوص عليها في املادة 

أما األحكام الصادرة في الخارج فال تخضع لالستئناف أو طلب البطالن وإنما يمكن استئناف األمر 

من قانون اإلجراءات املدنية  1011التنفيذ، وذلك وفقا لنص املادة القاض ي برفض االعتراف أو برفض 

 ."يكون األمر القاض ي برفض االعتراف أو برفض التنفيذ قابال لالستئنافو اإلدارية التي تنص على أنه "

أما األمر القاض ي باالعتراف أو بالتنفيذ املتعلق بحكم التحكيم الدولي فيمكن استئنافه وذلك بناء 

 وهذه الحاالت هي: 1016اب وأسس حصرية نصت عليها املادة على أسب

إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة  -1

 االتفاقية.

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين املحكم الوحيد مخالفا للقانون. -2
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 سندة إليها.إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف املهمة امل -3

 إذا لم يراعي مبدأ الوجاهية. -4

 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في األسباب. -5

 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي. -0

ويرفع االستئناف أمام املجلس القضائي خالل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي 

 .335تنفيذ أحكام التنفيذ عند تقديم الطعون ، ويوقف 334ألمر املحكمة

 دعوى البطالن: -أ

األصل أن حكم التحكيم شأنه شأن الحكم الصادر من املحاكم العادية ال يمكن التظلم منه إال 

بإتباع طرق الطعن التي حددها القانون والتي وردت فيه على سبيل الحصر، إال أن هذا الحكم ال يستمد 

راف على التحكيم. وعلى ذلك إذا انعدم هذا االتفاق أو كان باطال أو إذا تجاوز قوته إال من اتفاق األط

املحكوم حدود سلطتهم فال يوجد ثمة حكم، ومن ثم أجاز املشرع الحق في رفع دعوى ببطالن حكم 

 .336التحكيم

 فالدعوى ببطالن حكم املحكمين تتميز عن طرق الطعن في أنها يقصد بها إنكار كل سلطة له، بينما

 .337في طرق الطعن يسلم الطاعن كقاعدة عند الطعن في حكم املحكم بسلطته في الفصل في النزاع
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وعلى هذا األساس فإن الطرف الذي يبتغي إنكار سلطة املحكم فيما فصل فيه، عليه أن يرفع 

ه نالدعوى بطلب الحكم وال يلجأ إلى الطعن فيه، حيث أنه إذا طعن فيه أوال باالستئناف فمعنى ذلك أ

 .338يعترف بسلطة املحكم و يعترف بكيان قانوني لحكمه

وال تقبل دعوى البطالن بالنسبة ألي حكم يصدر من غير هيئة التحكيم ويالحظ أن دعوى البطالن 

ليس طريقا من طرق الطعن في األحكام، إال أن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية قد أوردها في الفرع 

 من نفس القانون. 1019و  1018عن في أحكام التحكيم الدولي في املادتين الثالث املتعلق بطرق الط

وقد أتاح املشرع الجزائري على غرار املشرع الفرنس ي حق رفع دعوى البطالن ضد حكم التحكيم، 

ولكن املشرع الجزائري لم يسمح برفع دعوى البطالن إال في مجال أحكام التحكيم الدولية الصادرة في 

 السالفة الذكر. 1016بناء على الحاالت الواردة ي املادة  الجزائر وهنا

يمكن أن من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنه " 1018وتقض ي الفقرة األولى من املادة 

يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطالن في الحاالت املنصوص عليها 

م التحكيم الدولي الصادرة خارج الجزائر فال يمكن أن تخضع للطعن بالبطالن، ". أما أحكا1016دة في املا

وإنما يمكن فقط استئناف األمر القاض ي باالعتراف بها أو تنفيذها وذلك طبقا للحاالت الواردة في املادة 

ا ك وفقمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، أو األمر القاض ي برفض االعتراف أو التنفيذ وذل 1016

من نفس القانون . وعليه يظهر أن الدعوى ببطالن حكم التحكيم الصادر في الجزائر هو  1011للمادة 

 نفسه استئناف أمر تنفيذ حكم تحكيم صادر خارج الجزائر.
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غير أن األمر القاض ي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي ال يقبل أي طعن، إال أن الطعن بالبطالن في 

ة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي املحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، حكم التحكيم يرتب بقو 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية". 1018املادة  02إذ لم يتم الفصل فيه "الفقرة 

 حاالت قبول البطالن: -ب

ن في لطعباعتبار دعوى البطالن طريق استثنائي إللغاء حكم التحكيم، كما أنه ال يعد من طرف ا

األحكام التحكيمية، فقد عالجه املشرع في إطار محدد فلم يجز االلتجاء إليه في أي حالة، وإنما وضع 

. وقد صرح املشرع الجزائري 339حاالت محددة على سبيل الحصر، ال يمكن رفع دعوى البطالن في غيرها

 السالفة الذكر. 1016والتي أحالتنا إلى املادة  1018بذلك في املادة 

 تحديد املحكمة املختصة: -ج

يكون لذي املصلحة الذي كان طرفا في خصومة التحكيم رفع دعوى البطالن إذا توفر سبب من 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 1016األسباب الواردة في املادة 

ويجب رفع دعوى البطالن أمام املجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه 

. والطعن بالبطالن له نفس أثر 340ي أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاض ي بالتنفيذف

. كما أن 341االستئناف املتعلق بأمر التنفيذ أو أمر رفض التنفيذ فيوقف بذلك تنفيذ حكم التحكيم
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ي لفاصل فالقرار الفاصل في دعوى البطالن هو األخر قابل للطعن فيه بالنقض مثله مثل القرار ا

 .342االستئناف أو أمر التنفيذ أو رفض التنفيذ

 املبحث الثاني: تنفيذ حكم التحكيم1

تنفيذ الحكم هو الهدف النهائي من نظام التحكيم، وال شك أن الطرف الذي صدر حكم التحكيم 

 لصالحه هو الذي يسعى للتنفيذ وقد يقبل الطرف األخر تنفيذ الحكم إال أنه قد يحاول استئناف كل

 الوسائل لعرقلة هذا التنفيذ.

ولقد أتى قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية بتسهيالت جوهرية عند إجراء التنفيذ في الجزائر، 

فبسط الشروط الالزمة بالتنفيذ وإجراءاتها. وإذا كان من املقرر أنه ال يجري تنفيذ جبري بغير سند 

جراء التنفيذ الجبري، فهو ليس من األعمال ، فإن حكم التحكيم وحده ال يصلح سندا إل 343تنفيذه

 . 344القانونية التي أعطاها القانون القوة التنفيذية

فاملشرع الجزائري قد أجاز االلتجاء إلى التحكيم، إال أنه لم يذهب إلى إعطاء حكم التحكيم القوة 

 ليس له القوة التنفيذية، فحكم املحكمين وإن كان  يحوز حجية األمر املقض ي بمجرد صدوره إال أنه

التنفيذية التي تمكن املحكوم له من اقتضاء حقه جبرا. فالقوة التنفيذية ال تلحق حكم املحكمين إال 

 .345بصدور أمر خاص بها يسمى أمر التنفيذ

                                                           

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 1101املادة  342 

ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي والسندات التنفيذية من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنه " 011تنص املادة  343 

 القضائية املودعة بأمانة الضبط"1أحكام التحكيم املأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات  – 9هي: 11111 

حكم التحكيم شأنه شأن حكم القضاء، يصدر متمتعا بالحجية فإنه يتميز عن أحكام القضاء بصدوره حائزا لقوة األمر املقض ي مما  344 

د رفض الطعن يجعله حكما واجب النفاد وذلك لعدم جواز الطعن فيه. أما األحكام القضائية فهي ال تكتسب قوة األمر املقض ي إال بع

 فيها أو فوات مواعيد الطعن.
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وتختلف أحكام وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم وفقا ملا إذا كانت تنظم هذه األحكام اتفاقيات دولية      

عات وطنية. وسوف نتعرض في هذا املبحث إلى تنفيذ حكم التحكيم طبقا لالتفاقيات أو ثنائية أو تشري

 الدولية أو الثنائية)أوال( تم نشير تفصيال إلى تنفيذ حكم التحكيم وفقا للتشريع الجزائري)ثانيا(.

 أوال : تنفيذ حكم التحكيم وفقا لالتفاقيات الدولية الجماعية أو الثنائية:

جهدا كبيرا في توحيد أحكام االعتراف وتنفيذ حكم التحكيم األجنبي، حيث  بدل املجتمع الدولي

عقدت عدت اتفاقيات دولية تتعلق بكيفية تنفيذ حكم التحكيم. وكان لهذه االتفاقيات أثر فعال على 

 القواعد الوطنية في توحيد األحكام في هذا الخصوص، وسوف نتعرض إلى أهم هذه االتفاقيات.

 21/09/19231في  بروتوكول جنيف-1

بروتوكول جنيف في شأن شرط التحكيم في  إن أول محاولة في هذا الخصوص هو إبرام

دولة. ويتميز هذا البروتوكول  53من طرف عصبة األمم املتحدة، وصادقت عليه  م21/09/1923

وتتعهد  ،باالعتراف بمبدأ سلطان اإلرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم

 .346الدول املتعاقدة بتنفيذ أحكام التحكيم طاملا تم هذا التحكيم بناءا علي اتفاق التحكيم

 :26/09/1921اتفاق جنيف في -2

تمكنت عصبة األمم من إبرام اتفاق جنيف في خصوص تنفيذ أحكام التحكيم الدولية واملبرم في 

 .347دولة 34م، وصادقت علي هذا االتفاق ما يقرب من  26/09/1921

 م1 21/01/1961االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي في -3
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أبرمت االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي بمجهودات منظمة األمم  21/01/1961بتاريخ 

دولة أوربية. والقصد من هذه االتفاقية إيجاد تحكيم دولي على املستوى  29املتحدة، والتي صادقت عليها 

وبي يتعلق بمنازعات التجارة الدولية فيما بين أطراف يقيمون أو تتركز أعمالهم في دول مختلفة من األور 

 الدول املوقعة.

وخصصت هذه االتفاقية لوضع قواعد االعتراف و تنفيذ حكم التحكيم األجنبي، ونصت على هذا 

تراف أو تنفيذ حكم التحكيم األمر املادة التاسعة، حيث حظرت على الدول املتعاقدة االمتناع على االع

األجنبي على سند صدور حكم ببطالنه في دولة متعاقدة أخرى إال إذا توافر شرطان لعدم االعتراف 

 :348والتنفيذ هما

أن تكون الدولة التي صدر فيها الحكم ببطالن حكم التحكيم إحدى الدول املتعاقدة في االتفاقيات -1

اقدة هي التي صدر فيها حكم التحكيم أو الدولة التي صدر الحكم األوروبية، وأن تكون هذه الدولة املتع

 .349وفقا لقانونها

 أن يكون بطالن الحكم مؤسسا على أحد األسباب املحددة على سبيل الحصر وهي:-2

 نقص أهلية أحد أطراف اتفاق التحكيم.-أ

ي ر فيها حكم التحكيم فبطالن اتفاق التحكيم طبقا ألحكام قانون اإلدارة، أو قانون الدولة التي صد-ب

 حالة عدم اتفاق األطراف على القانون الواجب التطبيق.

 عدم إعالن طالب البطالن بتعيين املحكم، أو بإجراءات التحكيم أو عدم تمكينه من إعداد دفاعه.-ج
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الفصل في مسألة ال يتضمنها اتفاق التحكيم أو شروط التحكيم أو تجاوز مضمون اتفاق التحكيم أو -د

 التحكيم. شرط

تشكيل محكمة التحكيم باملخالفة مع اتفاق األطراف أو عدم مطابقة اإلجراءات ملا اتفق عليه -ه

 من االتفاقية عند عدم وجود اتفاق بين األطراف. 14األطراف، أو ملا تنص عليه املادة 

 :06/01/1983اتفاقية الرياض العربية للتعاون الدولي في  -1

، لتحل محل اتفاقية 06/01/1983عربية للتعاون القضائي بتاريخ أبرمت اتفاقية الرياض ال

 .350والتي نظمتها جامعة الدول العربية بالنسبة للدول املوقعة عليها 11/09/1912األحكام في 

تقض ي اتفاقية الرياض باالعتراف باألحكام القضائية الصادرة عن املحاكم أي دولة عربية هي 

( من هذه 28،30مع عدم اإلخالل بنص املادتين )منها على أنه " 31 ةطرف في االتفاقية، وتقض ي املاد

االتفاقية، يعترف بأحكام املحكمين وتنفيذها لدى أي طرف من األطراف املتعاقدة بنفس الكيفية 

املنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه 

 3511التنفيذ"

النص يتضح أنه يقتصر علي معالجة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في داخل إحدى ومن خالل 

السالفة الذكر هو حرمان السلطة القضائية  32الدول األعضاء باالتفاقية. ويترتب علي تطبيق نص املادة 

                                                           

 .109، ص2113، التحكيم، خالد عزت املالكيأنظر في هذا الشأن املحامي  350 

حكام اتفاقية الرياض ال تعترف باألحكام التي تصدر علي حكومة الطرف املتعاقد املطلوب إليه االعتراف بالحكم آو تنفيذه. وكذلك األ  351 

األحكام -األحكام الوقتية والتحفظية  -التي تصدر علي موظفي تلك الحكومة عن أعمال قام بها بسبب وظيفته أو في معرض القيام بها

 الصادرة في قضايا اإلفالس والضرائب والرسوم.
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كه لفي الدولة املراد تنفيذ الحكم بداخله من التعرض ملوضوع النزاع محل حكم التحكيم، ذلك أن ما تم

 .352السلطة القضائية املختصة هو مجرد مراجعة الشروط الشكلية لحكم التحكيم

من اتفاقية  21والجدير بالذكر أن حاالت رفض تنفيذ حكم التحكيم املنصوص عليه في املادة     

م كما سيتم تبيانه، إال أن اتفاقية الرياض  1951الرياض، هي ذاتها الواردة باتفاقية نيويورك عام 

ت حالة جديدة من حاالت رفض تنفيذ الحكم، هو عدم تنفيذ حكم التحكيم إذا كان مخالفا أضاف

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 .م 10/6/1918اتفاقية نيويورك املبرمة في -1

أفضل ما توصل إليه املجتمع الدولي في مجال االعتراف وتنفيذ أحكام  تعتبر اتفاقية نيويورك

م،  1921ر بالذكر أن اتفاقية نيويورك حلت محل اتفاقية جنيف لعام التحكيم األجنبية. والجدي

 م. 1923وبروتوكول جنيف لعام 

وطبقا لنص املادة األولي من اتفاقية نيويورك تسري القواعد التي تضمنتها علي أحكام التحكيم 

سري قليمها .كما تالصادرة في إقليم دولة غير الدولة التي يطلب إليها االعتراف و تنفيذ األحكام علي إ

أحكام اتفاقية نيويورك علي أحكام التحكيم التي ال تعتبر وطنية في الدولة التي يطلب االعتراف وتنفيذ 

 .353الحكم فيها

واليشترط لتطبيق اتفاقية نيويورك صدور حكم التحكيم في دولة متعاقدة، بل يمتد حكمها إلي 

تفاقية، األمر الذي أدي إلي توسيع نطاق تطبيقها في أحكام التحكيم الصادرة في دولة غير موقعة علي اال

 . 354شأن مفهوم حكم التحكيم األجنبي
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وتطبيقا لهذه االتفاقية، فإن الحكم الصادر في نزاع بين أطراف أجنبية وتعلق بمعامالت تجارية 

 .355دولية يجري تنفيذها في الخارج، فإن هذا الحكم يعد أجنبيا خاضعا لحكم اتفاقية نيويورك

تسمح االتفاقية للدول املوقعة بالتحفظ بصدد نصوصها املنظمة لالعتراف وتنفيذ أحكام و 

التحكيم األجنبية، وذلك باشتراط عدم إعمالها إال بالنسبة ألحكام املحكمين الصادرة في دولة أخري 

در في ا يصمتعاقدة أي اشتراط املعاملة باملثل، أو أن تقصر التزامها باالعتراف وتنفيذ األحكام علي م

 .356منازعات ناشئة عن عالقات قانونية عقدية بشرط أن تكون تجارية وفقا لقانونها الوطني

ولعل أهم ما تضمنته اتفاقية نيويورك إقرارها مبدأ املعاملة الوطنية في شأن معاملة أحكام 

تنفيذ اقدة، االعتراف و التحكيم األجنبية معاملة األحكام الوطنية. وهذا املبدأ يؤدي إلي التزام الدول املتع

 .357أحكام التحكيم وفقا لقوانين املرافعات الوطنية السارية التطبيق داخل هذه الدول دون تمييز

كما يترتب على هذا املبدأ عدم إمكان الدول املوقعة علي االتفاقية تطبيق أحكام أكثر تشددا على 

 أحكام التحكيم األجنبية عن مثيلتها الوطنية.

تعترف كل من الدول املتعاقدة بحجية حكم لثالثة من اإلتفاقية على أنه " ونصت املادة ا

التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد املرافعات املتبعة في اإلقليم املطلوب إليه التنفيذ طبقا 

 للشروط املنصوص عليها في املواد التالية1

روط حكام االتفاقية الحالية شوال تفرض لالعتراف أو تنفيذ أحكام املحكمين التي تطبق عليها أ

أكثر شدة والرسوم قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض االعتراف وتنفيذ أحكام 

 ".املحكمين الوطنيين
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وتتبع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقانون القاض ي أي قانون الدولة التي يطلب تنفيذ 

ددة املوجبة لرفض التنفيذ. مع اإلشارة إلى أن هذه االتفاقية رغم الحكم فيها، مع مراعاة الحاالت املح

ما قررته من التزامات على الدول املتعاقدة من التوفيق بين أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية لم تقم 

 بتسوية األحكام بينها.

 تية:واشترطت املادة الرابعة من االتفاقية أن يرفق طلب تنفيذ حكم التحكيم بالوثائق اآل

 أصل حكم التحكيم أو نسخة معتمدة منه.-

 أصل اتفاق التحكيم أو نسخة معتمدة منه.-

ترجمة رسمية أو معتمدة، في حالة صدور حكم التحكيم املراد تنفيذه بلغة غير لغة الدولة املراد -

 تنفيذ الحكم بداخلها.

لة متعاقدة التحفظ في وتتميز اتفاقية نيويورك بمرونة أحكامها ووضوحها، حيث أجازت ألي دو 

تطبيق نصوصها الداخلية دون إهمالها في شأن االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية. باإلضافة إلى 

 سهولة إتباع إجراءاتها، مما أدى إلى اإلقبال على االنضمام لها من طرف الدول.

 ثانيا: تنفيذ حكم التحكيم في التشريع الجزائري1

ورك السالفة الذكر على أن الدول املتعاقدة تعترف بحجية التحكيم وتأمر لقد قررت اتفاقية نيوي

بتنفيذه طبقا للقواعد واألصول املتبعة في إقليم الدولة املطلوب التنفيذ على أرضها.وطبقا لنص املادة 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن أحكام التحكيم تحوز حجية الش يء املقض ي فيه بمجرد 1031

 صدورها فيما يخص النزاع املفصول فيه.

 من حيث املحكمة املختصة: -1
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من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن املحكمة املختصة بتنفيذ حكم  1031وفقا للمادة 

التحكيم هي املحكمة التي يتلقى رئيسها بتلقي طلب األمر بالتنفيذ، وهي املحكمة التي صدر في دائرة 

 التحكيم ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط املحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل.اختصاصها حكم 

 حقيقة املقصود من األمر بالتنفيذ:  - 2

ال يعد باألمر بالتنفيذ دليال على صالحية الحكم للتنفيذ الفوري، إنما وضع الصيغة التنفيذية 

الحكم للتنفيذ إال عند تسليم صورته عليه هي وحدها دليل هذه الصالحية. وعليه ال ينظر في صالحية 

 .358التنفيذية إلى املحكوم له بعد تذييلها بصيغة التنفيذ

يجب على طالب التنفيذ أن يودع بأمانة ضبط املحكمة حكم التحكيم ونسخة من اتفاق 

التحكيم، وتوضح الصيغة التنفيذية على الحكم. وفي حالة رفض طلب التنفيذ يمكن للخصوم استئنافه 

من قانون  3الفقرة 1031يوما من تاريخ الرفض أمام املجلس القضائي وذلك وفقا للمادة  15ل في أج

 اإلجراءات املدنية واإلدارية.

ويمارس القاض ي وهو ينظر في إصدار أمر التنفيذ سلطة والئية يباشرها دون مواجهة، وعليه بداية 

. وإذا 359صحيح، وليس عمال قانونيا أخرالتحقيق من أن املستند املقدم له هو حكم تحكيم باملعنى ال

تأكد من هذا فإنه ينظر في إصدار املر بالتنفيذ، وال يتولى تحقيق القضية التي صدر فيها حكم التحكيم، 

 . 360وإنما تقتصر سلطته على التأكد من املشروعية الظاهرة للحكم
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 أما األمر القاض ي التنفيذ قابال لالستئناف،  ويكون األمر القاض ي برفض االعتراف أو برفض

السالفة الذكر، وهذا  1016باالعتراف أو التنفيذ فال يمكن استئنافه إال في الحاالت املحددة في املادة 

 إذا تعلق األمر بأحكام التحكيم األجنبية أو الصادرة في تحكيم دولي.

ي األسباب توسع فويالحظ أن املشرع الجزائري فتح الباب الستئناف األمر الصادر بالتنفيذ، كما أنه 

. فاملشرع فتح باب إلستئناف القرار الصادر 361التي تبرر ذلك وهو في ذلك نهج ما اتبعه املشرع الفرنس ي

 بالتنفيذ في كل الحاالت التي تبرر طلب البطالن.

 املستندات الواجب تقديمها: -3

الب التنفيذ أن يرفق من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يتعين على ط 1152طبقا لحكم املادة 

 بطلبه مستندات محددة هي:

 أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم.-

صورة من اتفاق التحكيم وتودع الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية املختصة من الطرف املعني -

 .362بالتعجيل

 شروط تنفيذ حكم التحكيم: -1

 :ال يجوز األمر بتنفيذ حكم التحكيم إال بعد التحقق أنه 

 ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من املحاكم الجزائرية في موضوع النزاع. -

 أن ال يخالف النظام العام في الجزائر.-

 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية.-
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 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذ وجد تناقض في األسباب.-

 كم التحكيم.أن تكون املحاكم الجزائرية غير مختصة أصال بنظر النزاع محل ح-

 

 الخاتمة:

نصل في ختام دراستنا إلى أن التحكيم من حيث األصل عمل إختياري يترك لألفراد حرية       

ممارسته إال أنه قد يحدث خطأ في الحكم كون من أصدره هو انسان وقد يكون هذا الخطأ يتعلق 

األسباب  استخالص النتائج منها. لهذهباإلجراءات التي بني عليها الحكم، أو في تطبيق القانون على الوقائع و 

حولت كل التشريعات معالجة ما يقع في حكم التحكيم من أخطاء طاملا أن التحكيم مقيد بقواعد 

 النظام العام، لذلك فرضت كل التشريعات رقابة قضائية على أعمال املحكمين.

 التوصيات:

 ية.تنظيم برامج تدريب لتكوين محكمين متخصصين على مستويات عال-

 التركيز على تدريس مقياس التحكيم التجاري الدولي في الليسانس.-

 إيجاد تنسيق بين مراكز التحكيم في الدول العربية.-

العمل على تشجيع تنفيد االحكام التحكيمية من الجهات القضائية الوطنية املختصة لتجني -

 مصير البطالن وذلك من أجل إنعاش الحركة التجارية العاملية.



  

 

 


