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ملف 2

يعترب تطبيق القانون من املهام األساسية التي تضطلع بها السلطة التنفيذية، غري أن هذه العملية كثريا ما يعرتيها 

سوء فهم بني اإلدارة و املتعاملني معها بدأ من تأويل املقتضيات القانونية ووصوال لطريقة تنزيلها التي قد تنتابها 

بعض التجاوزات يف هذا االتجاه أو ذاك؛ وهو ما يؤدي إىل نشوء عدة منازعات بشأنها تلجأ اإلدارة إىل حلها عن 

طريق التفاوض أو الوساطة، كام قد تعرض عىل هيئات التحكيم أو مختلف املحاكم الوطنية أو الدولية.   

و بحكم تواجد وزارة االقتصاد و املالية يف قلب حركية االقتصاد الوطـني و تنوع مجاالت اختصاصها و تعدد رشكائها 

من مواطنني و مقاوالت، فإنها تجد نفسها مخاطبة بهذه املنازعات.  

و تتميز املنازعات ذات الطابع املايل بتنوع يجعـلها تهـم معظم مجاالت تدخل الوزارة و تساءل جل مديرياتها. 

فمن املنازعات املتعلقة بتحديد الوعاء إىل تلك التي تهم التحصيل الجمريك و الجبايئ مرورا باملنازعات التي تتعلق 

بالرتامي عىل أمالك الدولة أو أداء الحقوق املرتبطة بها و أخريا و ليس آخرا تلك التي تروم الترصيح مبسؤولية الدولة 

أمام مختلف املحاكم أو تلك التي ترتبط بتدبري مواردها البرشية، ناهيك عن أن اضطالع الوزارة مبهام رقابية يزيد 

من حدة املنازعات التي تكون هذه األخرية طرفا رئيسيا فيها.

إن خصوصية هذه املنازعات ذات الطابع املايل ميكن أن تساهم يف فهم العدد الكبري من القضايا املرفوعة من طرف 

الوزارة أو يف مواجهتها. فعىل سبيل املثال، عالجت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 2016 ما يناهز 7642 حكام 

قضائيا بتكلفة مالية قدرها 2,3 مليار درهم. 

و لعل التساؤل الذي يظل مطروحا يهم املقاربات التي اعتمدتها الوزارة ملواجهة قـضايا بهـذه الكـرثة و هذا التنوع 

و التي تخضع ملقتضيات و مساطر و آجال قانونية مختلفة.

املقاربات  الوزارة مجموعة من  تبنت  لعالقتها مبرتفقيها،  بالنسبة  املوضوع و حساسيته  بأهمية هذا  ووعيا منها 

املختلفة تتمثل أساسا يف:

اعتامد مقاربة استباقية للحد من املنازعات عرب تقليص مجال تدخل العنرص البرشي يف ميدان املراقبة من خالل   •
تحديد وجهات الزيارات الرقابية عن طريق نظام معلومايت ؛

وضع هياكل إدارية قامئة الذات من أجل معالجة و تسوية املنازعات؛  •

ال مركزة ملفات املنازعات و جعلها من اختصاص املصالح الجهوية بالنسبة لبعض املديريات املركزية؛    •

رقمنة ملفات املنازعات و معالجتها معلوماتيا؛  •

يف  الصادرة  النهائية  األحكام  بتنفيذ  الرصيح  االلتزام  مع  القضائية  األحكام  لتنفيذ  مهمة  اعتامدات  تخصيص   •
مواجهة اإلدارة داخل آجال محددة.

تعكس هذه الجهود مرة أخرى السبق الذي دأبت الوزارة عىل تحقيقه وعزمها عىل مواصلتها للمزيد من اإلصالح 

و التطوير.
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دور الوكيل القضايئ للمملكة يف تدبري منازعات الدولة
عديدة  أدوارا  يشمل  إذ  ومتنوعا  مهام  للمملكة  القضائية  الوكالة  اشتغال  مجال  يعترب 
منها تدبري املنازعات القضائية ومنازعات التحكيم، إىل جانب تقديم االستشارة القانونية 
واملساهمة يف دراسة مشاريع ومقرتحات للقوانني، وقد اتسع هذا املجال بالنظر إىل ارتفاع 
الدعاوى  من  أنواع جديدة  العام وظهور  القانون  أشخاص  املرفوعة ضد  الدعاوى  عدد 

أفرزها تنامي الظاهرة الحقوقية وما جاء به دستور 2011 من مستجدات.

عرفت أدوار الدولة ووظائفها تغريا مضطردا من أجل مواكبة 
الحاجيات املتزايدة و املتجددة للمجتمع. ومن أجل ذلك، اتسع 
إن بشكل  كافة األصعدة  مجال تدخلها فأضحت حارضة عىل 
مبارش أو غري مبارش، وهو ما انعكس عىل تزايد املنازعات التي 
تكون طرفا فيها. وبالنظر إىل اآلثار املالية املبارشة والغري مبارشة 
لهذه املنازعات عىل خزينة الدولة، فإن تدبريها أضحى يكتيس 
أهمية قصوى، ومن هنا تربز أهمية الوكالة القضائية للمملكة 

كفاعل أسايس يف تدبري شق هام من تلك املنازعات.   

عريقة،  مؤسسة  للمملكة  القضايئ  الوكيل  مؤسسة  وتعترب 
الصادر  الرشيف  الظهري  مبقتىض   1928 سنة  منذ  أحدثت  إذ 
الظهريين  مبقتىض  تعديله  تم  الذي   )1(

 1928 يناير   07 بتاريخ 
 )2(  1935 دجنرب   18 بتاريخ  التوايل  عىل  الصادرين  الرشيفني 
وتاريخ 16 مارس 1938 )3(. ويف سنة 1953، متت إعادة تنظيم 
وظيفة الوكيل القضايئ مبقتىض الظهري الرشيف الصادر بتاريخ 
هذه  لعمل  حاليا  املنظم  الظهري  وهو   ،)4( 1953 مارس   02

املؤسسة، إىل جانب نصوص قانونية أخرى.  

األساسية  املهام  حدد  أنه  يتبني  الظهري،  هذا  إىل  بالرجوع  و 
للوكيل القضايئ للمملكة يف الدفاع عن مصالح الدولة وإداراتها 
ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، مدعية كانت أو مدعى عليها 

أمام جميع املحاكم يف القضايا التي ال تهم الرضائب واألمالك 

املخزنية.

و يف إطار وظيفة  الدفاع وحتى يكون الوكيل القضايئ للمملكة 

مبديونية  الترصيح  إىل  تهدف  التي  الدعاوى  بكل  علم  عىل 

ظهري      أوجب  عمومية،  إدارة  أو  مؤسسة  أو  مكتب  أو  الدولة 

2مارس 1953 إدخاله يف هذا الصنف من الدعاوى تحت طائلة 

عدم القبول، وقد أكد قانون املسطرة املدنية هذه القاعدة يف 

الفصل 514 منه.

و ليكون الوكيل القضايئ للمملكة كذلك عىل علم بكل املتابعات 

واألعوان  العموميني  واملوظفني  القضاة  مواجهة  يف  املثارة 

املالمئة  التدابري  ويتخذ  العمومية،  القوة  أو  السلطة  ومأموري 

الوظيفية،  لها عالقة مبهامهم  أفعال  أجل  إدانتهم من  لتفادي 

الدولة  مطالبة  حق  املترضر  تخول  اإلدانة  هذه  أن  باعتبار 

أوجبت  اإلدانة،  موضوع  األفعال  عن  الناجم  الرضر  بتعويض 

املواد 3 و 37 و 95 و 351 من قانون املسطرة الجنائية تبليغه 

وإخباره بهذه املتابعات.

وإضافة إىل ذلك، فإن الفقرة األخرية من الفصل 28 من القانون 

املحدث مبوجبه  دجنرب1971   30 بتاريخ  الصادر   011.71 رقم 

ملف

1 تجدر اإلشارة هنا إىل أن إحداث مؤسسة الوكيل القضايئ للمملكة كان ألول مرة مبوجب الظهري املؤرخ يف 7/01/1928 الذي نرش بالجريدة الرسمية )النسخة الفرنسة( عدد 794 بتاريخ 10/1/1928 الصفحة 73  تحت 
اسم »Dahir du 7 janvier 1928/14 rejeb 1936 instituant une agence judiciaire du Protectorat« و هو ما تم التعبري عنه الحقا يف النسخة املعربة مبوجب الظهري املؤرخ يف 09/01/1928  الصفحة 215 
تحت عنوان » يف إحداث وظيف عون عديل للدولة الحامية« )نرش بالجريدة الرسمية )النسخة املعربة( عدد 796 بتاريخ 24/01/1928 الصفحة 215(. باملقابل اعتمدت النسخة املعربة من  ظهري 2 مارس 1953 بشأن 
إعادة تنظيم هذه الوظيفة تسمية »العون القضايئ للمملكة«. هذه التسمية سيتم استبدالها و اعتامد تسمية »الوكيل القضايئ للمملكة« مبوجب النصوص القانونية الالحقة عىل هذا الظهري )سنأيت عىل ذكرها بعده( 
و هي التسمية املعتمدة كذلك مبوجب مرسوم السيد وزير االقتصاد و املالية  رقم 2-07-995 صادر يف 23 من شوال 1429 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة االقتصاد واملالية )ج. ر. بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 - 6 

نوفمرب 2008(. 

2 الجريدة الرسمية )النسخة املفرنسة( عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936، الصفحة 173.

3  الجريدة الرسمية )النسخة املفرنسة( عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938.

4 الجريدة الرسمية  )النسخة املعربة( عدد 2109 بتاريخ 27/03/1953.



ملف 4

نظام لرواتب التقاعد املدنية )5(، وكذا الفقرة األخرية من الفصل 

بتاريخ 30 دجنرب1971  الصادر  القانون رقم 013.71،  32 من 

املحدث مبوجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية)6(، قد ألزمتا 

املسؤول املدين عن إصابة أحد موظفي الدولة بجروح أو عن 

وفاته، مدنيا كان أم عسكريا، بإشعار الوكيل القضايئ للمملكة 

حقوقه  ذوي  أو  املصاب  طرف  من  ضده  املرفوعة  بالدعوى 

املتعلقة  الدولة  مطالب  تقديم  من  ليتمكن  وفاته،  حالة  يف 

بالصوائر التي تحملتها عىل إثر وقوع هذا الرضر.

للوقاية  مساعيها  إطار  يف  للمملكة  القضائية  الوكالة  وتقوم 

اإلدارات  ملختلف  القانونية  االستشارة  بتقديم  املنازعات  من 

القوانني  ومقرتحات  مشاريع  حول  الرأي  وإبداء  العمومية 

املعروضة عىل وزارة االقتصاد واملالية. 

منذ  املغرب  عرفها  التي  الجوهرية  التحوالت  أكدت  ولقد 

بداية العرشية األخرية من القرن املايض، عىل املستوى القضايئ 

القضائية  الوكالة  عمل  أهمية  عىل  واضح  بشكل  والحقوقي 

الدستور  اإلدارية، ووضع  املحاكم  إحداث  بعد  للمملكة سيام 

لدولة  تكريسا  عميقة  بإصالحات  أىت  الذي  للمملكة  الجديد 

الحق و القانون و ضامنا لحقوق وحريات األفراد و الجامعات.

مجال عمل الوكيل القضايئ للمملكة عىل ضوء 
املستجدات الدستورية

فمن املعلوم أن الدستور املغريب لسنة 2011 حمل جملة من 

الحقوق  أبعاد  كل  فيها  تتكامل  التي  والتطورات  املستجدات 

السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، 

والتي كان لها األثر الواضح عىل عمل الوكالة القضائية للمملكة 

القانون  أشخاص  ضد  املرفوعة  الدعاوى  عدد  تزايد  بسبب 

العام وظهور أنواع جديدة من الطلبات التي لها عالقة وطيدة 

األخطاء  بالتعويض عن  املتعلقة  كالطلبات  املستجدات،  بهذه 

القضائية و بتوسيع قاعدة إلغاء القرارات اإلدارية التي شملت 

كل القرارات الصادرة يف املجال اإلداري.

مستجدات دستور 2011

• التأكيد عىل التزام املغرب بحامية منظومتي حقوق اإلنسان 
يف  واإلسهام  بهام  والنهوض  اإلنساين  الدويل  والقانون 
عدم  و  الحقوق  لتلك  الكوين  الطابع  مراعاة  مع  تطويرهام 
قابليتها للتجزئة، مام حاصله توسع كمي يف روافد الحقوق 

ونوعيتها )تصدير الدستور(؛

الترشيعات  عىل  عليها  املصادق  الدولية  االتفاقيات  سمو   •
ما  مع  الترشيعات  هذه  مالءمة  عىل  العمل  مع  الوطنية، 

تتطلبه تلك املصادقة )تصدير الدستور(؛

• التنصيص عىل اعتبار القانون هو أسمى تعبري عن إرادة األمة 
هم  اعتباريني  أم  كانوا  ذاتيني  األشخاص  أن  عىل  والتشديد 

متساوون أمام القانون و ملزمون باالمتثال له )الفصل 6(؛

• إقرار مبجموعة من الحريات و الحقوق األساسية التي يعترب 
ضامنها إلتزاما عىل عاتق الدولة، و عىل رأسها ضامن سالمة 
السكان و سالمة الرتاب الوطني )الفصل  21(، و عدم املساس 
بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص يف أي ظرف من 

قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة )الفصل 22(.

• تجريم االعتقال أو املتابعة التعسفية ومتتيع الشخص املعتقل 
بحقوقه األساسية وتوفري ظروف اعتقال إنسانية )الفصل 23(.

عىل  الحصول  حق  من  املواطنني  و  املواطنات  متكني  لزوم   •
املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات 

املنتخبة والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام )الفصل 27(؛

العمومية  واملؤسسات  الدولة  اضطالع  عىل  التشديد   •
املتاحة  الوسائل  كل  لتعبئة  بدورها  الرتابية  والجامعات 
لتسيري استفادة املواطنات واملواطنني عىل قدم املساواة من 
والحامية  بالصحة  والعناية  كالعالج  االجتامعية  الخدمات 
االجتامعية والتغطية الصحية والسكن الالئق والحصول عىل 

تعليم ذي جودة و الحق يف الشغل )الفصل 31(؛

5 الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 31/12/1971 الصفحة 3396. أضيفت هذه الفقرة  الثانية من املادة 28 مبقتىض الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 1.77.317 بتاريخ 04/10/1977 )الجريدة الرسمية عدد 
3389 مكرر بتاريخ 13/10/1977 الصفحة 3026(.

6 الجريدة الرسمية عدد 3087 مكرر بتاريخ 31/12/1971 أضيفت الفقرة الثانية من املادة 32 مبقتىض الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 1.77.318 بتاريخ 04/10/1977 )الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 
   .13/10/1977



5مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 34 - يونيو 2018

• ضامن القانون لحق امللكية وتشجيع املبادرة الخاصة )الفصل 35(؛

• حق كل شخص يف محاكمة عادلة و يف حكم يصدر يف أجل 
معقول )الفصل 120(؛

• دسرتة الدفع بعدم دستورية القوانني )الفصل 133(؛

• دسرتة دعوى اإللغاء و جعلها شاملة لكل قرار اتخذ يف املجال 
اإلداري سواء كان تنظيميا أو فرديا )الفصل 118(؛

• إقرار املسؤولية عن األعامل القضائية والتأكيد عىل حق كل 
تتحمله  تعويض  عىل  الحصول  يف  قضايئ  خطأ  من  مترضر 

الدولة )الفصل 122(؛

• إخضاع املرافق العمومية ملعايري الجودة والشفافية واملحاسبة 
واملسؤولية )الفصل 154(.

الحقوقية  الظاهرة  تنامي  املستجدات  هذه  عن  ترتب  ولقد 
القانون  عوملة  سهلتها  التي  القانونية  بالثقافة  الوعي  وانتشار 
وكذا ثقافة مقاضاة اإلدارة، مام جعل املواطن أكرث تشبتا من 
ذي قبل بحقوقه و أكرث تشددا يف حاميتها واملطالبة بها وعدم 
انعكس  ما  وهو  ذلك،  سبيل  يف  القضاء  إىل  الرجوع  يف  الرتدد 
بالزيادة عىل عدد امللفات املعالجة من طرف الوكالة القضائية 
الدولة  عن  بالدفاع  املكلفة  املؤسسة  باعتبارها  للمملكة 

وإداراتها العمومية.   

أما عىل املستوى االقتصادي، فيجدر التذكري بأن املغرب رشع 
منذ مدة  يف القيام مبجموعة من اإلصالحات الهادفة إىل تطوير 
مناخ األعامل وتحسني موقعه كوجهة مفضلة للمستثمرين مام 
أضحى معه االقتصاد التنافيس املدعم باملبادرة الحرة وتشجيع 
االستثامر ونهج الرشاكة بني القطاع العام و القطاع الخاص من 

األولويات امللحة.

يستدعي  الوطني  لالقتصاد  التنافيس  الجانب  تقوية  فإن  لذا، 
يضمن  مبا  العام  املال  عىل  املحافظة  عىل  التشديد  بالرضورة 
بسط رقابة اإلدارة عىل مختلف أوجه رصفه سيام عىل مستوى 

املسطرة القضائية من خالل بذل كافة الجهود لضامن النجاعة 
يف الدفاع عن مصالح الدولة. 

املقتضيات  تدعيم  إىل  نحا  املرشع  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 
خالل  من  القانوين  إطاره  وتعزيز  للتحكيم  املنظمة  القانونية 
)7(، بحيث أصبح التحكيم بشقيه 

إصداره للقانون رقم 08.05 
حتى  املنازعات  لفض  الفعالة  البدائل  أحد  والدويل  الداخيل 
ولو كان أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام، وهو 
من  الكثري  لفض  عليه  واالعتامد  التحكيم  انتشار  إىل  أدى  ما 
املنازعات التي يكون أحد هذه األشخاص طرفا فيها، مام كان له 
األثر الواضح عىل عمل الوكالة القضائية للمملكة التي ساهمت 
يف معالجة العديد من امللفات التي كانت معروضة سواء عىل 

هيئات التحكيم الدولية أو الوطنية.

من  جهدها  قصارى  للمملكة  القضائية  الوكالة  وتبذل  هذا، 
املهام ومواكبة تلك املستجدات  أجل االضطالع مبختلف هذه 

والتطورات، مسخرة ألجل ذلك كل مواردها البرشية. 

للمنازعات  املهمة  اآلثار  عىل  مبسطة  نظرة  إعطاء  أجل  ومن 
األرقام  بعض  استحضار  يتعني  الدولة  خزينة  عىل  القضائية 
التي توردها التقارير السنوية التي تعدها هذه املؤسسة عن 
نشاطاتها، نذكر من بينها عىل سبيل املثال أن الوكالة القضائية 
وقد   .)8( قضائيا  حكام  ب7642   2016 سنة  ُبلِّغت  للمملكة 
أمام  املدعني  طرف  من  به  املطالب  اإلجاميل  املبلغ  تجاوز 
القضاء مبلغ 4 ماليري درهم، لكن بفضل تدخل الوكالة القضائية 
مختلف  أمام  الدولة  مصالح  عن  للدفاع  ورشكائها  للمملكة 
املحاكم، تم تقليص هذا املبلغ بنسبة 41% ليتم حرص املبلغ 

اإلجاميل املحكوم به يف حوايل 2,3 مليار درهم. 

هذا مع األخذ بعني االعتبار أن هذه األرقام ال تتضمن دعاوى 
إىل  جميعها  تؤول  التي  الوضعية  تسوية  ودعاوى  اإللغاء 
الدولة بسبب عدم  تتعلق مبسؤولية  التي  والدعاوى  تعويض، 
تنفيذ إلتزام قانوين، ودعاوى استحقاق العقار التي لها بدورها 

آثارا مالية ضخمة.

7 صدر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.07.169 بتاريخ 30 نوفمرب2007 الذي نرش بالجريدة الرسمية  عدد 5584 و تاريخ 06/12/2007.     

8  يقع تبليغ الوكالة القضائية للمملكة بهذه األحكام إما مبارشة عن طريق املحاكم يف إطار مسطرة تبليغ األحكام و القرارات القضائية  أو عرب   مصالح رئاسة الحكومة أو اإلدارات العمومية الرشيكة.    

املصدر: الوكالة القضائية للمملكة



ملف 6

حوار مع الوكيل القضايئ للمملكة

الحكامة  ترسيخ  يف  مهم  بدور  للمملكة  القضائية  الوكالة  تحظى 
وتتصاعد  العامة.  األموال  الفساد واسرتجاع  القانونية وكذا مكافحة 
وظهور  اإلدارة  ضد  املرفوعة  الدعاوى  عدد  تزايد  مع  املكانة  هذه 
لهذه  املهم  الدور  الضوء عىل  ولتسليط  القضايا.  من  أنواع جديدة 
املؤسسة واسرتاتيجية عملها حاورت ‘’املالية’’ السيد محمد قرصي، 

الوكيل القضايئ للمملكة.

عىل  الدستورية  املستجدات  تأثري  مدى  ما 
املسؤولية اإلدارية ألشخاص القانون العام؟

من  جملة   2011 لسنة  املغربية  اململكة  دستور  حمل  لقد 
اإلدارية  املسؤولية  مجال  من  وسعت  والتطورات  املستجدات 
ألشخاص القانون العام، كان لها أثر كبري عىل عمل الوكالة القضائية 
للمملكة، جراء تزايد عدد الدعاوى املرفوعة ضد اإلدارة وظهور 
أنواع جديدة من القضايا املرتبطة بهذه املستجدات، كالطلبات 
مجال  من  والتوسيع  القضائية  األخطاء  عن  بالتعويض  املتعلقة 
دعوى اإللغاء لتشمل كل القرارات اإلدارية، سواء كانت تنظيمية 
أو فردية )الفصل 118(. كام أقر الدستور الجديد مجموعة من 
الحقوق والحريات وألزم الدولة بضامنها كسالمة السكان وسالمة 
الرتاب الوطني )الفصل 21(، وعدم املساس بالسالمة الجسدية أو 

املعنوية ألي شخص يف أي ظرف من قبل أي جهة كانت خاصة 
أو عامة )الفصل 22(، وحق الحصول عىل املعلومات املوجودة 
يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة 

محاكمة  يف  شخص  كل  وحق   ،)27 )الفصل  العام  املرفق  مبهام 

ودسرتة   )120 )الفصل  معقول  أجل  يف  يصدر  حكم  ويف  عادلة 
الدفع بعدم دستورية القوانني )الفصل 133(.

ما هو دور الوكالة القضائية للمملكة يف ترسيخ 
الحكامة القانونية؟

تعمل الوكالة القضائية للمملكة عىل ترسيخ الحكامة القانونية 

لدى اإلدارات العمومية، من خالل مواكبتها يف صياغة العقود 
واضح  بأسلوب  صحيحا  تعليال  وتعليلها  اإلدارية  والقرارات 

بهدف حامية  والتحريف  التأويل  بعيدا عن  للقانون  ومطابق 
مصالحها من املخاطر القانونية. 

ومقرتحات  مشاريع  بعض  بشأن  رأيها  املؤسسة  تبدي  كام 

ومدى  محتواها  أو  املالية  بتكلفتها  يتعلق  فيام  سواء  قوانني، 

املعنى،  الواضحة  والصياغة  فيه  املرغوب  للهدف  مطابقتها 

أحكاما  يفرز  قد  الذي  الخاطئ  والتفسري  التأويل  البعيدة عن 

متناقضة وتدبريا ناجام عن سوء فهم للمضمون، الذي يؤدي، 

يف الغالب، إىل صدور قرارات إدارية غري مرشوعة، تكون عرضة 

بالتعويض، وهو  املطالبة  املترضر حق  للطرف  وتخول  لإللغاء 

األحكام  تنفيذ  عند  مالية  تكاليف  الدولة  خزينة  سيحمل  ما 

القضائية الصادرة ضد اإلدارة املعنية بالنزاع. 

قانونية  إستشارات  القضائية  الوكالة  تِعدُّ  ذلك،  إىل  باإلضافة 

لفائدة اإلدارات واملؤسسات العمومية بناء عىل طلبها لتجاوز 

بعض اإلشكاليات القانونية والعملية التي تعرتض عملها. وتعترب 

جميع  عىل  املرشوعية  إضفاء  إىل  أساسية  رضورة  املهام  هذه 

ترصفاتها  وتحصني  القانونية  املطابقة  وتحري  اإلدارة  أعامل 

وقراراتها.

قطاعية  تقارير  بإعداد  أيضا  للمملكة  القضائية  الوكالة  وتقوم 

املرتبطة  واألخطاء  الخلل  مكامن  ترصد  املنازعات،  عن  ونوعية 

عليها  استقر  التي  والقواعد  باملبادئ  مشفوعا  اإلداري  بالنشاط 

استخالص  من  املعني  القطاع  بقصد متكني  وذلك  القضايئ  العمل 

املنازعات.  تجنب  وبالتايل  األخطاء  نفس  تكرار  وتجنب  العرب 

والندوات  دراسية  كأيام  التحسيسية  األنشطة  يف  أيضا  وتساهم 

املواضيع  الضوء عىل  القانوين وتسليط  الوعي  العلمية قصد نرش 

التي تثري منازعات أمام القضاء وتكلف ميزانية الدولة مبالغ مهمة. 

كام تعمل املؤسسة عىل نقل خربتها يف تدبري منازعات أشخاص 

القانون العام إىل اإلدارات واملؤسسات العمومية عن طريق تنظيم 
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القانون  الهيئات يف مختلف مجاالت  لفائدة أطر هذه  تكوينات 
وخصوصا تلك التي لها ارتباط بأنشطة القطاع املعني بالتكوين.

تقليص  بغية  املصالحة  إىل  اللجوء  القضائية  الوكالة  وتشجع 
اإلدارة  صورة  وتحسني  املنازعات  عن  املرتتبة  النفقات  حجم 
املرتفقني  اإليجايب مع  التجاوب  املواطنني وخلق نوع من  لدى 
وتكريس ثقة املواطنني باإلدارة. وترمي املؤسسة كذلك إىل إرساء 
أشخاص  بني  تنشأ  قد  التي  املنازعات  ملعالجة  خاصة  منهجية 
القانون العام، وذلك عن طريق التوفيق والوساطة بني أشخاص 
القانون العام لحل هذه النزاعات عن طريق التفاوض والرتايض.

كيف يتجىل دور الوكالة القضائية للمملكة يف 
مكافحة الفساد واسرتجاع األموال العامة؟

تلعب الوكالة القضائية للمملكة دورا محوريا يف مكافحة الفساد 
املايل من خالل تأمني الدفاع عن الدولة وأشخاص القانون العام 
يف قضايا الجرائم املالية، عند تكليفها بالقضية من قبل اإلدارة 
املعنية. يف هذه الحالة تقوم بعمل مزدوج، عن طريق مراقبة 
واملتعلقة  لها  املواكبة  اإلجراءات  ومبارشة  القضائية  املسطرة 
بتقديم شكايات يف قضايا إختالس وتبديد املال العام وتقديم 
لضامن  االحرتازية  بالتدابري  القيام  أيضا  و  املدنية؛  املطالب 
اسرتداد األموال العمومية املحكوم بإرجاعها لفائدة الدولة. كام 
إدارية  وثائق  واستعامل  بالتزوير  شكايات  تقديم  عىل  تنكب 
إلثبات حق أو الحصول عليه و كذلك تقديم شكايات تتعلق 

بالغش يف البضائع واملنتوجات الصناعية.

ومن خالل هذه املساطر، تسعى الوكالة القضائية إىل اسرتجاع 
املال العام املختلس أو املبدد. كام تعمل أيضا يف إطار حامية 
للدولة  املستحقة  الصوائر  بإسرتجاع  املطالبة  عىل  العام  املال 
من األشخاص املسؤولني عن األرضار التي يلحقونها باملوظفني 
العسكريني، طبقا للامدتني  العموميني، سواء منهم املدنيني أو 
عن  سواء  والعسكرية،  املدنية  املعاشات  قانوين  من  و32   28

طريق التسوية الحبية أو اللجوء إىل القضاء.

ويقصد بالصوائر األجور التي أنفقتها الدولة للموظف الضحية 
خالل مدة عجزه عن العمل، بسبب حادثة السري أو االعتداء 
إىل  باإلضافة  من خدماته،  تستفيد  أن  دون  له،  يتعرض  الذي 
إذا  لذوي حقوقه  أو  له  قد رصدته  تكون  الذي  الزمانة  راتب 
التي  الوفاة  منحة  ثم  بالعمل،  ارتباط  لها  الحادثة،  أن  ثبت 

رصفت لورثته يف حالة وفاته بسبب الحادثة .

املبادرة  إىل  الدفاع  مقاربة  من  القضائية  الوكالة  انتقلت  كام 
املال  الكفيلة بضامن حامية  القضائية  يف سلوك كافة املساطر 
العمومية  األموال  وتصنيف  رصد  طريق  عن  وذلك  العام، 
الواجب  القانونية  املساطر  وتحديد  حق  وجه  بغري  املدفوعة 
ودعاوى  املضادة،  الطلبات  كتقديم  االسرتجاع  بشأن  مبارشتها 
التقايض بسوء نية  ودعاوى اسرتجاع ما دفع بغري وجه حق...

إلخ.

بتجويد  والكفيلة  الرضورية  اآلليات  هي  ما 
عن  الدفاع  يف  القضائية  الوكالة  دور  وتحسني 

الدولة أمام القضاء؟

انطالقا من املستجدات التي حملها دستور 2011 والتوجيهات 
امللكية حول إصالح اإلدارة وتنفيذ األحكام القضائية، وتطبيقا 
االقتصاد  وزير  السيد  توجيهات  وبناء عىل  الحكومي  للربنامج 
واملالية وتوصيات املجلس األعىل للحسابات حول تقييم تدبري 
للمملكة  القضائية  الوكالة  أعدت  للدولة،  القضائية  املنازعات 
اسرتاتيجية مندمجة ملواجهة تزايد عدد ملفات املنازعات من 
خالل الرفع من مستوى أدائها يف الدفاع عن أشخاص القانون 
العام وعدم االقتصار عىل الدفاع القضايئ واللجوء إىل االستباقية 
املنازعات  من  الوقاية  أجل  من  رشكائها  مواكبة  طريق  عن 
وتجنب كل ما من شأنه أن يشكل خطرا قانونيا قد يؤدي فيام 
بعد إىل املنازعة، سعيا منها إىل تقويم التدبري اإلداري يف إطار 

املرشوعية. 

مرجعي  وفاعل  خربة  قطب  تصبح  أن  إىل  املؤسسة  وتهدف 
وذلك  منها،  والوقاية  واإلدارية  القضائية  املنازعات  مجال  يف 
باالعتامد عىل مجموعة من اآلليات لعل أهمها تقوية اإلطار 
للمملكة، واالعتامد عىل  القضايئ  الوكيل  املنظم ملهام  القانوين 
عمل  وسائل  وتحديث  رقمنة  خالل  من  الحديثة  التقنيات 

املؤسسة، والتكوين والتكوين املستمر لفائدة موظفيها.

الوكيل  وظيفة  تنظيم  إعادة  قانون  مرشوع 
القضايئ للمملكة، يعد حجر الزاوية يف رؤيتكم 
هذا  من  تحقيقه  تنتظرون  ماذا  االسرتاتيجية، 

املرشوع؟

بالفعل، لقد أصبح ظهري 2 مارس 1953 املنظم لوظيفة الوكيل 
الدستورية  املستجدات  ملسايرة  مالئم  غري  للمملكة  القضايئ 
والتحوالت االسرتاتيجية التي عرفها محيط إشتغال املؤسسة، مام 
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استوجب مراجعته بوضع مرشوع قانون هو اآلن قيد الدرس.

هذا املرشوع جاء لينظم مهام الوكيل القضايئ للمملكة انطالقا 

من تصور ينبني عىل تثمني اإلطار القانوين الحايل، وتقوية الدفاع 

عن املال العام والرفع من فعالية ترسيخ الحكامة القانونية، ومن 

ثم العمل عىل إغنائه وإثرائه وتجويده استحضارا لإليجابيات 

املامرسة  عنه  أبانت  قد  تكون  ملا  معاينتها وتجاوزا  التي متت 

التي  الغنية  التجربة  مع  القطع  دون  محدودية،  من  العملية 

راكمتها املؤسسة. 

القضائية  للوكالة  إطار مالئم  أن هذا املرشوع وضع ملنح  كام 

املؤسسة عىل  ويساعد  املطروحة  املشاكل  يستوعب  للمملكة 

القيام مبهامها عىل وجه أفضل قادر عىل مواكبة اإلصالحات التي 

عرفتها البالد عىل مختلف األصعدة، ومن ثم سيمكن من جمع 

مع  املتعاملني  مهمة  لتسهيل  واحد  نص  يف  املشتتة  النصوص 

املؤسسة و سيكرس املهام املرغوب تقويتها، كمهمة االستشارة 

القانونية والوقاية من املنازعات. سيحدد  املرشوع أيضا بدقة 

املسطرة  للمملكة عىل مستوى  القضايئ  الوكيل  مهام  ووضوح 

القضائية. ويهدف املرشوع كذلك إىل تعزيز االتجاه التصالحي 

لحل املنازعات التي تهم الدولة وكذا تعزيز مجال التعاون بني 

عىل  التنصيص  تم  وأنه  خاصة  الدفاع،  وهيئة  القضايئ  الوكيل 

جانب  من  املحامني.  بخدمات  االستعانة  يف  املؤسسة  صالحية 

آخر سيمنح املرشوع تحفيزا خاصا للعاملني باملؤسسة، ميكنها 

من هيكلة متناسبة مع إختصاصاتها.

https://www.finances.gov.ma
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اسرتجاع األموال العمومية املختلسة أو املبددة
باختالس  املتعلقة  القضايا  يف  الزاوية  حجر  العمومي«  »املوظف  مفهوم  تفسري  يشكل 
الوكالة  قبل  من  املنازعات  من  النوع  هذا  تدبري  ويصطدم  العمومية،  األموال  وتبديد 

القضائية للمملكة مبجموعة من العوائق والحواجز املختلفة.

تعترب جرائم االختالس وتبديد املال العام من الجرائم الوظيفية 
التي تكون منسوبة ألحد املوظفني العموميني، وبذلك فإن صفة 
املوظف العمومي، تعترب ركنا من أركان الجرمية، وبانتفائها ال 
تقوم الجرمية وال ينعقد االختصاص. فإذا كان املوظف العمومي 
فإن  الجنايئ،  للقانون  بالنسبة  كذلك  هو  اإلداري  القانون  يف 
بعض األشخاص الذين ال يعتربون موظفني يف القانون اإلداري 
الجنايئ  القانون  أن  الجنايئ، بحيث  القانون  هم »موظفني« يف 
اإلداري  املفهوم  يشمل  العمومي  املوظف  لفكرة  تناوله  يف 
القانون  من   224 املادة  إىل  استنادا  ذلك،  دون  ما  إىل  وميتد 
الجنايئ والتي تنص عىل: »يعد موظفا عموميا، يف تطبيق أحكام 
الترشيع الجنايئ، كل شخص كيفام كانت صفته، يعهد إليه يف 
حدود معينة مببارشة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون 
أجر ويساهم بذلك يف خدمة الدولة، أو املصالح العمومية أو 
الهيئات البلدية، أو املؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع 
عام. وتراعى صفة املوظف يف وقت ارتكاب الجرمية ومع ذلك 
فإن هذه الصفة تعترب باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت 

هي التي سهلت له ارتكاب الجرمية أو مكنته من تنفيذها.«

الدولة وال غنى عن  أداتا  العام هام  العمومي واملال  املوظف 
الوثيقة بني  وجودهام لخدمة املواطنني. واستنادا لهذه الصلة 
املوظف العمومي واملال العام وما قد يشكله اعتداء األول عىل 
وأمنها  الدولة  خدمات  عىل  تنعكس  بالغة  خطورة  من  الثاين 
الجنايئ  املرشع  فإن  فيها،  األفراد  ثقة  وعىل  والوظيفي  املايل 
ألربعة  العام  املال  جرائم  قضايا  يف  للبت  االختصاص  أسند 
أقسام مالية متخصصة مبحاكم االستئناف )الرباط- فاس- الدار 

البيضاء- مراكش(.

 واستنادا إىل الفصل 241 وما يليه من مجموعة القانون الجنايئ، 
يالحظ أن املرشع املغريب أقر الحامية الجنائية لألموال العامة 
العمومي  املوظف  مفهوم  تطبيق  أثار  وقد  هذا  الخاصة،  أو 

ومفهوم املال العام بعض الخالف يف الفقه والعمل القضايئ.

الجرائم  قضايا  تدبري  عند  للمملكة  القضائية  الوكالة  وتواجه 
املالية بعض الصعوبات القانونية والواقعية مام يثري خالفا عىل 

مستوى العمل القضايئ.

إشكالية التدابري االحرتازية لضامن االسرتجاع 

ال شك أن التدابري االحرتازية تشكل ضامنة أساسية من شأنها 
غري  املبددة،  أو  املختلسة  األموال  السرتداد  اإلمكانية  توفر  أن 
أن اللجوء إليها، وخاصة الحجز التحفظي عىل العقارات، يبقى 

محفوفا بعدة صعوبات.

الحجوزات  إجراء  طلب  رفض  إىل  مييل  القضايئ  فالعمل 
التحفظية عىل ممتلكات املتهم، من طرف الجهة املترضرة من 
جرمية االختالس أو التبديد، أثناء مرحلة البحث والتحقيق وكذا 
هو  عليه،  الحفاظ  املطلوب  الدين  أن  بعلة  املحاكمة،  مرحلة 

دين مؤقت وغري ثابت. 

االبتدائية بكلميم عدد  فقد جاء يف حكم صادر عن املحكمة 
05/948 بتاريخ 08 دجنرب2005، تم تأييده من طرف محكمة 
االستئناف بأكادير بواسطة قرارها عدد 1890 بتاريخ 07 يوليو 

2008 ما ييل:

الدائن  إليه  يلجأ  وقتي  إجراء  التحفظي  الحجز  إن  »وحيث 
وضع  عليه  ويرتتب  عليه،  املحجوز  املدين  عىل  لحقه  ضامنا 
يرض  ترصف  أي  من  خوفا  القضاء  يدي  بني  املحجوز  اليشء 
بالدائن، لكن حيث إن االجتهاد القضايئ استقر عىل أن الحجز 
املحكمة رجحان حق  إذا ملست  إال  له  التحفظي ال يستجاب 
الدين وثبوته ويف هذا االتجاه ذهب املجلس األعىل يف قراره 

عدد 337 الصادر بتاريخ 21يناير1990 بقوله:

يفرض الحجز لضامن دين محقق أوله ما يرجح جديته وتحققه، 
وتكون املحكمة قد تجنبت الصواب حني فرضت الحجز عىل 

عقار الطاعن ضامنا ملا قد يحكم به من تعويض.
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ومبا أن الطرف املدعي »الدولة املغربية« تطالب بحجز مبني 

عىل تعويض محتمل، فإن طلبها غري جدي ويتعني رفضه«.

هذا املوقف من شأنه أن مينح املتهم املزيد من الوقت لرتتيب 

إعساره أو الترصف يف ممتلكاته وبالتايل ضياع فرصة اسرتجاع 

إمكانية  عدم  أن  كام  املبددة.  أو  املختلسة  العمومية  األموال 

له  يسمح  قد  املتهم  ممتلكات  عىل  التحفظي  الحجز  إيقاع 

بالترصف فيها بالبيع أو التفويت الصوري إىل أقربائه مبا فيهم 

امتداد  إمكانية  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا  واألبناء.  الزوجة 

أو من آلت  املتهم  أبناء  أو  التحفظي إىل أمالك زوجة  الحجز 

املغريب  املرشع  وأن  نقاشا جديا، خاصة  يثري  املمتلكات  إليهم 

الجرمية  من  متحصلة  حجزها  املراد  األموال  تكون  أن  اشرتط 

املنسوبة للمتهم. 

لكن العمل القضايئ املغريب أقر جملة من القواعد والضوابط يف 

سياق تعاطيه مع طلبات الحجز التحفظي املقدمة يف مواجهة 

الزوجة واألبناء. ويف هذا اإلطار، أكدت املحكمة االبتدائية بابن 

سليامن يف حكمها عدد 04/410 الصادر بتاريخ 23 مارس 2004 

بأن طلب الدولة ومن معها الرامي إىل إجراء حجز تحفظي عىل 

ممتلكات ابن املتهم غري وجيه وغري معلل، ألن شبهة املديونية 

غري متوفرة وال وجود لبداية حجة تخول االستجابة للمطلوب، 

كام قضت برفض الطلب استنادا لنفس األسباب عىل عقارات 

الزوجة وباقي األبناء. 

استئنافيا من طرف محكمة االستئناف  تأييده  الحكم تم  هذا 

 1318/4/2004 عدد  امللفات  موضوع  قرارها  يف  بالبيضاء 

و1319 و1320 الصادر بتاريخ 28 دجنرب 2004، بعلة أن املبالغ 

املراد املحافظة عىل الوفاء بها مازالت مجرد ادعاء مل يقم عليها 

ما يثبت صحتها وحقيقتها.

كام تم تبني نفس التوجه يف األمر عدد 2007/4555 الصادر عن 

السيد رئيس املحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ 13 نونرب2007، 

وذلك ارتكازا عىل ذات العلة، حيث رُِفَض طلب الدولة الرامي 

الرباط  مبدينة  الكائنة  العقارات  عىل  تحفظي  حجز  إجراء  إىل 

والعائدة ملكيتها لزوجة أحد املتابعني بجرائم التبديد واالختالس 

أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء.

ويستفاد من ذلك أن إيقاع الحجوزات التحفظية عىل ممتلكات 

الزوجة واألبناء من طرف القضاء االستعجايل يستوجب إثبات 

أيلولة األموال إليهم عن طريق املتهم، فضال عن ارتباط الحجز 

عىل  وتأسيسا  صحته.  يرجح  ما  له  أو  ثابت  بدين  التحفظي 
ذلك، ميكن القول أنه إذا ما ثبت أن األموال املطلوب حجزها 
لحق  تطبيقا  عليها  الحجز  أمكن  املتهم،  جرائم  من  متحصلة 
التتبع، وفق القرائن املتوفرة. وهنا يطرح السؤال حول الجهة 
التي يقع عليها عبء إثبات كون املال غري متحصل أو متحصل 
من الجرمية، هل املتهم أم زوجه وفروعه وأصوله، أم املطالب 
بالحق املدين، أم املحكمة؟ علام بأن املرشع املغريب مل يفرق بني 
ما إذا كانت األموال املطلوب حجزها بني يدي الزوجة أو األبناء 
ارتكبها  التي  الجرائم  من  متحصلة  إليه صوريا،  آلت  ممن  أو 
األفعال  عىل  سابقة  سواء  آخر،  مصدر  لها  كان  إذا  أو  املتهم 

الجرمية أم الحقة عليها.

فبعض  الشأن.  بهذا  القضايئ  العمل  توجهات  اختلفت  وقد 
عقارات  عىل  التحفظية  الحجوزات  لطلب  تستجيب  املحاكم 
الزوجة واألبناء التي تقدم بها الوكيل القضايئ للمملكة، وهناك 
الحجز أن هذه  إذا مل يثبت طالب  محاكم أخرى ترفض ذلك 

العقارات محصلة من األفعال الجرمية.

وفوق هذا وذاك، فإن إعامل التدابري االحرتازية التي يلجأ إىل 
طلبها املترضر قد تحتم عليه التقايض ليس أمام القضاء املدين 
القضاء  إىل  اللجوء  بل  فحسب،  بالحجز  أوامر  عىل  للحصول 
اإلداري أو التجاري يف إطار مساطر فرعية تتناسل عن اللجوء 

إىل التدبري االحرتازي.

قد  العام  املال  مبددي  أو  مختليس  فإن  ذكر،  مبا  وارتباطا 
أزواجهم  مع  رشكات  تكوين  يف  األموال  تلك  يستثمرون 
وأصولهم وفروعهم بهدف تهريب األموال املختلسة وتحصينها 
تحسبا ملالحقتهم ومحاكمتهم ومطالبتهم باإلرجاع، مام يطرح 
عدة صعوبات قانونية، طاملا أن الرشكات تنشأ لها ذمة مالية 
مستقلة عن ذمم الرشكاء، ومن خاللها تصبح كشخص معنوي 
يقدمه  الذي  املال  رأس  وهام  عنرصين  من  تتكون  وأصولها 
بعد  تكتسبها  التي  والحقوق  األموال  ثم  كحصصهم،  الرشكاء 

إنشائها برصف النظر عن حصص املساهمني فيها.

أمواله،  عىل  الحجز  املطلوب  املتهم  فمسؤولية  لذلك،  وتبعا 
والتي من املظنون أنه استثمرها يف القيم املنقولة بصفة عامة، 
الدين املحتمل سواء  تنحرص يف حدود حصته يف الرشكة، وأن 
بناء عىل متابعة جارية يف مواجهة املتهم الرشيك أو عىل حكم 
يقيض باإلرجاع أو املصادرة، هو دين يف ذمة الرشيك وحده، 
وليس يف ذمة الرشكة التي تعترب ضامنا عاما لدائنيها وحدهم 



11مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 34 - يونيو 2018

دون دائني الرشكاء فيها، وإن كانوا أزواجا أو أبناء ولهم صلة 
القرابة مع املتهم.

الصادرة  القرارات  تفرزها  التي  الفرعية  املساطر  سياق  ويف 
يف  املتاجرة  جرائم  من  املتحصلة  تلك  سيام  األموال،  مبصادرة 
أدرجه  الذي  العارض  بالطلب  االستدالل  ميكن  املخدرات، 
بعض األشخاص أمام غرفة الجنايات االستئنافية، غرفة املشورة 
و600   599 املادتني  إطار  يف  بطنجة  االستئناف  محكمة  لدى 
ميلكون جميع  أنهم  فيه  عرضوا  الجنائية،  املسطرة  قانون  من 
الحصص املكونة لرأسامل الرشكة، وأنه بناء عىل القرار الصادر 
عن محكمة االستئناف بطنجة الذي قىض بالحكم عىل املتهم 
مبصادرة جميع ممتلكاته العقارية واملالية، تم تحويل الحصص 
اململوكة للمحكوم عليه يف الرشكة املذكورة إىل الدولة، ملتمسني 
الحكم بأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
التجاري، عىل  بالسجل  املضمن  القيد  بالتشطيب عىل  بطنجة 
إثر  عىل  بالرشكة  حصة  أية  ميلك  ال  عليه  املحكوم  أن  اعتبار 
القايض  الجنايئ  القرار  صدور  عىل  سابق  بتاريخ  لهم  تفويتها 

باملصادرة.

أساسا  تتمحور  القضية  هذه  يف  الخالفية  النقطة  كانت  ولقد 
حول عدم انعقاد االختصاص للبت يف طلب التشطيب لغرفة 
املشورة لدى غرفة الجنايات االستئنافية بناء عىل املادتني 599 
املادتني  هاتني  أن  ذلك  الجنائية،  املسطرة  قانون  من  و600 
املقررات  بتنفيذ  املتعلقة  العارضة  النزاعات  مسطرة  تنظامن 
القضائية أمام املحكمة املصدرة لهذه املقررات، بيد أن الطلب 
ال عالقة له بتنفيذ القرار القضايئ الصادر عن محكمة االستئناف 
بطنجة، القايض باإلدانة يف جرمية اإلتجار يف املخدرات ومبصادرة 
جميع األمالك العقارية واملنقولة للمحكوم عليه، وال ميثل أي 
استشكال يف تنفيذه، سيام وأن الوكالة القضائية قد قامت باسم 
للمحكوم  اململوكة  األسهم  تحويل  إجراءات  مببارشة  الدولة 
الجموع  بعقد  أحكاما  التجاري  القضاء  عن  واستصدرت  عليه 
أن  أي  املذكورة،  بالرشكة  للرشكة وتسجيلها كمساهمة  العامة 
القرار القايض باملصادرة قد نفذته الدولة وال ميكن القول بقيام 
استشكال يف تنفيذه يفتح اختصاص غرفة املشورة لدى غرفة 
الجنايات االستئنافية للبت يف الطلب، وأن الجهة صاحبة الوالية 
ملقتضيات  إعامال  التجارية  املحكمة  لرئيس  تنعقد  فيه  للبت 
املادة 78 من مدونة التجارة، مع استحضار أن طالبي التشطيب 
عىل اسم الدولة من السجل التجاري قد فوتت لهم الحصص 
يف رأسامل الرشكة بشكل صوري ولغرض إفراغ الحكم القضايئ 

القايض باملصادرة من محتواه، مام يكون معه التفويت املذكور 
غري منتج ألي أثر ويطاله البطالن املنحدر به لدرجة االنعدام 

والسقوط.

الجنايات  غرفة  لدى  املشورة  لغرفة  كان  ذلك،  من  وبالرغم 
 2014 دجنرب   11 بتاريخ  قضت  حيث  آخر،  رأي  االستئنافية 
املضمن  القيد  عىل  وبالتشطيب  االختصاص  بعدم  الدفع  برد 
بسجالت السجل التجاري والذي تم مبوجبه تحويل 60 حصة 

من الحصص املكونة لرأسامل الرشكة العقارية.

هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكالة القضائية 
للمملكة وكذا من طرف السيد الوكيل العام ملحكمة االستئناف 
بطنجة، والذي أمثر عن صدور قرار بتاريخ 21 دجنرب2016 أكد 
من  و600   599 املادتني  نطاق  يف  تدخل  التي  الصعوبات  أن 
قانون املسطرة الجنائية والتي تكون غرفة املشورة لدى غرفة 
تعرتض  التي  تلك  هي  برفعها،  مختصة  االستئنافية  الجنايات 
تنفيذ املقررات قبل متام تنفيذها، ومن تم، فإن الصعوبة تنتفي 

بإجراء التنفيذ ومتامه. 

اإلشكاليات املرتبطة بعقوبة املصادرة

وجوب  عىل  الجنايئ  القانون  مجموعة  من   247 الفصل  نص 
الحكم مبصادرة األموال والقيم املنقولة واملمتلكات والعائدات 
كان  وأيا  كان  أي شخص  يد  من  جزئيا  أو  كليا  الدولة  لفائدة 
الجرمية.  ارتكاب  من  متحصلة  أنها  ثبت  متى  منها  املستفيد 
وتثري مضامني هذه املادة العديد من اإلشكاليات حول الطبيعة 
القانونية إلجراء املصادرة. هل يتعلق األمر بعقوبة أم تعويض 
أم إرجاع؟ وما هو مجال تطبيقها ومدى مساسها بحقوق الغري.

يف  الواردة  سواء  الزجرية،  النصوص  إىل  بالرجوع  ويالحظ 
أن  إىل  الخاصة،  النصوص  يف  أو  الجنايئ  القانون  مجموعة 
املصادرة ليست لها دامئا نفس الطبيعة القانونية، فهي أحيانا 
تعويض  مجرد  تكون  وقد  عيني،  وقايئ  تدبري  وأحيانا  عقوبة، 
مدين. وتعترب املصادرة تدبريا وقائيا عينيا إذا انرصفت إىل أشياء 
ممنوعة يف حد ذاتها، أو تعويضا إذا آلت حصيلتها إىل املترضر 
األموال  عىل  انصبت  إذا  إضافية  عقوبة  وتكون  الجرمية،  من 

املتصلة باألفعال الجرمية.

ومن تم، فإن الوكالة القضائية للمملكة ما فتئت تقدم الدعم 
القانوين وتعمل عىل التنسيق مع مختلف االدارات العمومية، 
كعقوبة  باملصادرة  أحكام  فيها  صدرت  التي  القضايا  يف  سيام 
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الوطنية  باللجنة  كعضو  موقعها  منطلق  من  وذلك  إضافية، 

يف  الدولة  لفائدة  الصادرة  األحكام  لتنفيذ  الجهوية  واللجن 

جرائم املال العام وجرائم املخدرات، من أجل تدليل الصعوبات 

األحكام  تنفيذ  يف  العام  القانون  وأشخاص  الدولة  تواجه  التي 

الصادرة لفائدتها.

ويف هذا السياق، تم تكليف الوكالة القضائية للمملكة للقيام 

باإلجراءات القانونية أمام املحكمة التجارية بطنجة، من أجل 

بعض  تنفيذ  لتجسيد  املتطلبة  واإلجراءات  الرتتيبات  استنفاذ 

األحكام القاضية باملصادرة من خالل السهر عىل عقد الجموع 

العامة الغري عادية للرشكات املعنية مبصادرة جزء من أسهمها 

اململوكة لألشخاص املدانني يف جرائم املخدرات، ومواكبة كافة 

اإلطار  هذا  يف  ونستحرض  املعنية.  الجهات  أمام  اإلجراءات 

فيها  للمملكة  القضائية  الوكالة  كان دور  التي  القضايا  أحدث 

العامة  املنشئات  املطاف مديرية  فعاال، حيث متكنت يف آخر 

 42.883.760, 00 مبلغ  وتحصيل  األسهم  بتفويت  والخوصصة 

درهم لفائدة خزينة الدولة. 

املصدر: الوكالة القضائية للمملكة

ميكن االطالع على التقارير السنوية للوكالة القضائية للمملكة 

عبر الرابط

https://www.finances.gov.ma
خانة »مطبوعات«



13مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 34 - يونيو 2018

اسرتجاع الصوائر املستحقة للدولة

الوكالة  تبارشها  التي  األصيلة  املهام  من  الرجوع  دعوى  تعترب 
املنصوص  الدولة  صوائر  اسرتجاع  أجل  من  للمملكة  القضائية 
عليها يف املادتني 28 و32 من قانوين املعاشات املدنية والعسكرية، 

سواء عن طريق التسوية الحبية أو اللجوء إىل القضاء.

ففي شأن املنازعات القضائية الناجمة عن امتناع رشكات التأمني 
الذكر،  السالفتي  املادتني  مبقتىض  للدولة  الصوائر  إرجاع  من 

حيث جاء يف املادة 28 من قانون املعاشات املدنية :

»إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم 
الدعوى عىل  إقامة  أو ذوي حقوقه يف  املصاب  القانون محل 
ويلزم  املدفوعة.  الصوائر  اسرتجاع  قصد  املسؤول  الشخص 
الشخص املسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضايئ للمملكة 
بالدعوى املرفوعة ضده من طرف املصاب أو ذوي حقوقه قصد 

املطالبة بالتعويض«. 

أما املادة 32 من قانون املعاشات العسكرية فتنص عىل:

»إذا تسبب يف العاهة أو الوفاة شخص آخر فإن الدولة تحل 
بحكم القانون محل املصاب أو ذوي حقوقه يف إقامة الدعوى 

عىل الشخص املسؤول قصد اسرتجاع الصوائر املدفوعة.

القضايئ  الوكيل  بإخبار  العاهة  عن  املسؤول  الشخص  ويلزم   
ذوي  أو  املصاب  من طرف  املرفوعة ضده  بالدعوى  للمملكة 

حقوقه قصد املطالبة بالتعويض«.

فبمقتىض الفقرة الثانية من املادتني أعاله، تقوم رشكة التأمني 
بإخبار الوكيل القضايئ للمملكة بحادثة السري التي تعرض لها 
أحد املوظفني العموميني، عسكريا كان أو مدنيا، من أجل متكينه 
من تقديم مطالب الدولة بخصوص الصوائر التي رصفتها بسبب 
املوظف  الضحية  به  يتقدم  الذي  الطلب  مع  موازاة  الحادثة، 
للمطالبة بالتعويض يف مواجهة املسؤول املدين عن الرضر الذي 

لحق به ويف محله رشكة التأمني.

واملقصود بالصوائر هنا، هو كل ما أنفقته الدولة للموظف أو 
ذوي حقوقه بسبب الحادثة، وميكن حرصها يف ما ييل :

• األجور التي رصفتها الدولة للموظف الضحية خالل مدة عجزه 
عن العمل بسبب الحادثة دون أن تستفيد من خدماته؛

الزمانة املرصد للضحية املوظف أو لذوي حقوقه إذا  • راتب 
ثبت أن للحادثة ارتباط بالعمل؛

• منحة الوفاة، والتي تسلم لذوي حقوق املوظف بعد وفاته 
بسبب الحادثة. 

فقط  ربطها  ال ميكن  الصوائر  أن هذه  إىل  اإلشارة  من  بد  وال 
اعتداء جسدي  عن  الرضر  ينجم  أن  إذ ميكن  السري،  بحوادث 
عىل موظف عمومي، يكون املعتدي هو املسؤول وللدولة حق 

الرجوع عليه من أجل استخالص هذه الصوائر.

للضحية  رصفت  أجورا  إما  تكون  الصوائر  هذه  فإن  وهكذا، 
تستفيد  أن  دون  املؤقت  الكيل  عجزه  مدة  خالل  املوظف 
العجز  له بسبب  للزمانة رصد  راتبا  وإما  الدولة من خدماته، 
الجزيئ الدائم الذي بقي عالقا به أو لذوي الحقوق إذا كانت 
الحادثة منسوبة للعمل، أو منحة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب 

الحادثة.

والسرتجاع صوائر الدولة يف حالة رفض رشكة التأمني األداء حبيا، 
يسلك الوكيل القضايئ للمملكة إحدى املساطر التالية : 

طبقا  الجنحية،  املسطرة  يف  املدين  بالحق  كمطالب  التدخل   •
للامدة 7 من قانون املسطرة الجنائية؛

تقصريية(  )مسؤولية  املدنية  الدعوى  يف  االختياري  التدخل   •
التي يكون قد أقامها املوظف الضحية أمام املحكمة للمطالبة 

بالتعويض؛

وقعت  التي  االبتدائية  املحكمة  أمام  مستقلة  دعوى  إقامة   •
داخل نفوذها الحادثة.

الوكيل  استنفذ فيهام  لنازلتني  الباب منوذجني  وسندرج يف هذا 
بأحقية  القضاء  إلقناع  التقايض،  مراحل  كافة  للمملكة  القضايئ 
رشكة  مواجهة  يف  لها  املستحقة  الصوائر  اسرتجاع  يف  الدولة 

التأمني التي تؤمن أخطار السيارة املتسببة يف الحادثة. 

بفضل الجهود التي بذلتها الوكالة القضائية للمملكة، وبتعاون مع الجهات 
املختصة، متكنت الوكالة من تسوية العديد من نزاعاتها مع رشكات التأمني، 

وهي قضايا يشكل إسرتجاع الصوائر املستحقة للدولة مادتها األساسية.
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حالة موظف مدين 

االبتدائية  املحكمة  أمام  مدنية  دعوى  عمومي  موظف  أقام 
التي  األرضار  عن  بالتعويض  له  الحكم  فيها  التمس  بالرباط 
لحقته من جراء حادثة السري التي تعرض لها، موجها دعواه ضد 
املسؤول املدين عن السيارة ورشكة التأمني التي تؤمن أخطارها. 
وبناء عىل ذلك، تدخل الوكيل القضايئ للمملكة يف هذه الدعوى 
بواسطة مقال قصد التدخل االختياري، يطلب فيه إرجاع مبلغ 
خالل  للضحية  رصفت  التي  األجور  برسم  درهم   14711,18
مدة عجزه الكيل املؤقت عن العمل، ومبلغ 40281,00 درهم 
برسم راتب الزمانة الذي رصدته، مستندا يف ذلك عىل املادة 28 
من قانون املعاشات املدنية، ومعززا طلبه بكافة الوثائق التي 
تثبت رصف املبلغ املطلوب اسرتجاعه، فأصدرت املحكمة حكام 
قضت فيه برفض طلب الوكيل القضايئ للمملكة بالعلة التالية: 

»...إن مقتضيات املادة 28 تتعلق بعاهة، يف حني أن األمر يف 
نازلة الحال يتعلق بأرضار الحقة باملدعي، وهي أرضار تتالىش 
وإن   ... املذكورة،  املادة  لتطبيق  مجال  ال  وبالتايل  الوقت  مع 
الوكيل القضايئ للمملكة مل يدل مبا يفيد أداءه لتلك التعويضات 
فيها  توقف  التي  باملدة  تتعلق  ال  بها  املدىل  الوثائق  باعتبار 
الترصيح  الحالة  هذه  يف  معه  يتعني  مام  العمل،  عن  املدعي 

برفض طلبه«. 

وبناء عىل ذلك، استأنف الوكيل القضايئ للمملكة هذا الحكم، 
موضحا بأن مفهوم العاهة هو مفهوم واسع وشامل، قصد بها 
اعتبار  عىل  بالضحية  الالحق  الرضر   28 املادة  املرشع حسب 
أن العاهة هي نتيجة للعجز الجزيئ الدائم الذي تعتمده لجنة 
اإلعفاء يف تحديد رأسامل راتب الزمانة الذي ترصده للضحية، 
14يناير1985  بتاريخ  الصادر   2.84.744 رقم  املرسوم  وأن 
املتعلق بجدول تقدير نسبة العجز البدين الدائم عرف العجز 
بأنه النقصان النهايئ الطارئ عىل قدرة املصاب البدنية والنفسية 
املادة 28 هو  بالعاهة يف  املقصود  أن  الحادثة، مبعنى  بسبب 
الجسم  أعضاء  أو ألحد  مؤقتا  للضحية  البدنية  القدرة  نقصان 

بصفة نهائية. 

أما فيام يخص التعليل بكون الوكيل القضايئ للمملكة مل يدل 
مبا يفيد أداءه لتلك الصوائر، وأن الوثائق التي أدىل بها ال تتعلق 
باملدة التي توقف فيها املوظف الضحية عن العمل، فقد أشار 
الوكيل القضايئ للمملكة إىل أن الشواهد الطبية التي استبعدها 
الحكم االبتدايئ تعترب الوثائق الوحيدة إلثبات توقف املوظف 
للموظف  الذي يخول  الوحيد  املربر  الضحية عن عمله، وهي 
من   42 املادة  مبقتىض  مرضية  عطلة  من  االستفادة  يف  الحق 
من   39 املادة  عن  فضال  العمومية،  للوظيفة  املنظم  الظهري 
نفس القانون التي  تلزم اإلدارة مبنح هذا الرتخيص عند اإلدالء 

بالشواهد الطبية، مع ضامن رصف األجرة خالل مدة العجز.

قرارها  االستئناف  محكمة  أصدرت  ديسمرب2003   4 وبتاريخ 
رقم 332 )امللف رقم 14/2002/417( قضت فيه بإلغاء الحكم 
االبتدايئ جزئيا، وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول مقال التدخل 
االختياري الذي تقدم به الوكيل القضايئ للمملكة يف الدعوى، 

وتأييده يف الباقي، بالتعليل التايل:

»...حيث تبني من وثائق امللف أن الطاعنني مل يدلوا مبا يفيد 
الطبية املدىل بها  املبلغ املطالب به. وحيث إن الشواهد  أداء 
تفيد توقف املدعي خالل فرتة العجز الكيل املؤقت وال ميكن 
املادة 28  مناقشة  األجور، وعليه تكون  اعتامده كقرينة ألداء 
سابقة ألوانها، ألنه ال يوجد بامللف ما يجيز أحقية الدولة يف 

االسرتجاع«.

وقد تقدم الوكيل القضايئ للمملكة بالطعن يف هذا القرار أمام 
محكمة النقض، معتمدا عىل عدة وسائل، منها انعدام األساس 
ملطالب  املثبتة  الطبية  للشواهد  املحكمة  الستبعاد  القانوين 
الدولة، موضحا بأن قانون الوظيفة العمومية ليس فيه ما يفيد 
بسبب  العمل  عن  توقفه  عند  املوظف  راتب  رصف  إيقاف 
توصل  الضحية  املوظف  أن  عىل  الدليل  وهو  املؤقت،  العجز 

براتبه خالل مدة عجزه املؤقت عن العمل بسبب الحادثة.

املدنية،  املسطرة  قانون  من   345 املادة  مقتضيات  خرق  ثم، 
بإغفال البت يف طلب الدولة الرامي إىل اسرتجاع راتب الزمانة، 
عن  عجزه  مدة  خالل  الضحية  للموظف  املرصوفة  واألجور 
العمل واالكتفاء باإلشارة إىل ذلك، دون مناقشة مضمون الطلب 

ومستنتجات األطراف ودفوعاتهم. 

وقد استطاعت الوكالة القضائية إقناع محكمة النقض بالوسائل 
املعتمدة يف طلب الطعن، حيث قضت بنقض القرار االستئنايف 
وإحالة امللف عىل نفس املحكمة مبوجب قرارها عدد 5/311 
 ،)2014/5/1/5353 عدد  )امللف   2015 أبريل   21 يف  املؤرخ 

بالتعليل التايل: 

»حقا حيث صح ما عابته الوسيلة عىل القرار، ذلك أن عملية 
قانونية  مقتضيات  تنظمها  ملوظفيها  الرواتب  الدولة  رصف 
الوظيفة  عن  الغياب  مدة  خالل  منها  االقتطاع  متنع  محددة 
املربرة وخاصة اإلصابة بحادثة أو مرض، حيث يستحق املوظف 
الغري  عىل  الرجوع  حق  وحدها  لها  التي  الدولة  من  راتبه 
املسؤول قصد اسرتجاع الصوائر املدفوعة، واشرتاط إثبات أداء 
للقانون  الدولة راتب املوظف ومستحقاته، فيه تأويل خاطئ 
مام يكون معه القرار عرضة للنقض. وحيث يتعني لحسن سري 
املحكمة  عىل  امللف  إحالة  الطرفني  ملصلحة  ومراعاة  العدالة 

مصدرة القرار«.

وهكذا فإن التعليل الذي اعتمدته محكمة النقض، كرس القوة 
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اإلثباتية للشواهد الطبية التي كانت موضوع جدل بني الوكيل 
اعتامدها كحجة عىل  التأمني حول  للمملكة ورشكات  القضايئ 
اسرتجاعها،  املطلوب  الصوائر  ومبلغ  للموظف  األجور  رصف 

وتوحيد األحكام القضائية بشأن هذه النقطة.

حالة موظف عسكري

يف نازلة أخرى، تقدم الوكيل القضايئ للمملكة بدعوى مستقلة 
أمام املحكمة االبتدائية بأكادير، ضد املسؤول عن الرضر ورشكة 
حقوق  لذوي  الدولة  رصفتها  التي  الصوائر  السرتجاع  التأمني 
دريك تويف جراء حادثة سري، واملتمثلة يف راتب الزمانة ومنحة 

الوفاة، تأسيسا عىل املادة 32 من قانون املعاشات العسكرية.

وتعقيبا عىل ذلك، أثارت رشكة التأمني الدفع بالتقادم الخاميس 
والعقود  االلتزامات  قانون  من   106 للامدة  طبقا  للطلب 
راتب  الدعوى ألن  إقامة  الدولة يف  أحقية  ثم عدم  )ق.ل.ع(، 
اقتطعتها  قد  الدولة  كانت  مبالغ  هي  الوفاة  ومنحة  الزمانة 
من أجرة الهالك. وردا عىل دفوعات رشكة التأمني، أشار الوكيل 
القضايئ للمملكة إىل أنه كاتبها بواسطة رسائل متواترة لحثها 
من   381 املادة  وأن  جواب،  بأي  التوصل  دون  األداء  عىل 
بكل  ينقطع  التقادم  أن  عىل  تنص  والعقود  االلتزامات  قانون 
ومن  ثابت،  تاريخ  لها  يكون  قضائية  غري  أو  قضائية  مطالبة 
التي  الصوائر  بكافة  املطالبة  الدولة محقة يف  فإن  ثانية  جهة 
رصفتها لذوي حقوق الضحية بسبب الحادثة، طبقا للامدة 32 
من قانون املعاشات العسكرية، مستشهدا باجتهادات قضائية 
تكرس للدولة هذا الحق. إال أن املحكمة مل تأخذ بذلك وقضت 
عدد  حكمها  مبوجب  للمملكة  القضايئ  الوكيل  طلب  برفض 
168 الصادر يف 07 مارس 2011 )امللف رقم 09/1049(، وذلك 

بالتعليل التايل : 

دعوى  فإن  ق.ل.ع  من   106 للفصل  طبقا  أنه  ومعلوم   ...«
بلغ  الذي  الوقت  من  سنوات  خمس  مبرور  تتقادم  التعويض 
وأن  عنه،  املسؤول  ومن  الرضر  املترضر  الفريق  علم  إىل  فيها 
ما  فيها  يوجد  ال  التقادم،  لقطع  قبلها  من  بها  املدىل  الرسائل 
يفيد أصال أنها قد بلغت للمدعي عليها املؤمنة مام تكون معه 

الدعوى متقادمة.

الدولة  به  تطلب  ما  فإن  ذلك،  عن  النظر  بغض  أنه  وحيث 
املغربية هو اسرتجاع راتب الزمانة ومنحة الوفاة، والحال أنها 
دين عىل الدولة اتجاه ذوي حقوق الهالك الذي يشتغل لدى 
بغض  بينهام  الرابطة  التعاقدية  العالقة  اعتامدا عىل  مصالحها 
املعاشات  ظهري  من   32 الفصل  وأن  الوفاة،  سبب  عن  النظر 
الصوائر  اسرتجاع  يف  الحلول  حق  للدولة  يعطي  العسكرية 
املؤداة للضحية أو لذوي حقوقه، يف حني أن ما دفعته الدولة 
لذوي الحقوق ال ميكن اعتباره صوائر، بل هو رأسامل للوفاة 

تعاقدية،  عالقة  إطار  يف  القانون  حددهام  للزمانة  وراتب  
وبالتايل فإن ما تطالب به يبقى غري مستند عىل أساس قانوين 

ويتعني الترصيح برفض جميع طلباتها...«. 

لسببني،  الحكم  هذا  للمملكة  القضايئ  الوكيل  استأنف  وقد 
إطار  يف  يدخل  ألنه  بالتقادم  مشمول  غري  الطلب  أن  أولهام 
الديون املستحقة للدولة والناشئة عن االلتزامات التي تنظمها 
ال  بذلك  وهي  والعقود،  االلتزامات  لقانون  العامة  القواعد 
التعويضات  بعد ميض 15 سنة وال تدخل يف زمرة  إال  تتقادم 
املطالب بها بسبب جنحة أو شبه جنحة، وبالتايل ال ميكن أن 
يشملها التقادم الخاميس، مشريا إىل أنه يف جميع األحوال ليس 
هناك ما يفيد وجود تقادم مادامت الوكالة القضائية للمملكة 
ثابتة  باألداء،  تطالبها  التأمني  لرشكة  متواترة  رسائل  وجهت 
من   381 املادة  ذلك  عىل  تنص  كام  للتقادم  وقاطعة  التاريخ 

قانون االلتزامات والعقود. 

  والسبب الثاين، أن منحة الوفاة وراتب الزمانة يندرجان ضمن 
املادة  الواردة يف  الصوائر املستحقة للدولة ألن عبارة الصوائر 
الشامل  مبفهومها  جاءت  العسكرية،  املعاشات  قانون  من   32
لكل املصاريف التي رصفتها الدولة للموظف أو ذوي حقوقه 
بسبب الحادثة، ملتمسا إلغاء الحكم االبتدايئ، وبعد التصدي 

الحكم للدولة باملطلوب.

يف          املؤرخ   1074 رقم  قرارها  االستئناف  محكمة  وأصدرت 
الحكم  بإلغاء  يقيض   )13/552 رقم  )امللف   2014 مارس   31
بأدائها  التأمني  رشكة  عىل  الحكم  التصدي،  وبعد  االبتدايئ، 
لذوي  رصفته  الذي  الوفاة  ومنحة  الزمانة  راتب  مبلغ  للدولة 

حقوق املتوىف، معللة قرارها مبا ييل:

» وحيث أنه إذا كانت الحادثة ترجع إىل تاريخ 19فرباير1994، 
املبالغ  تسوية  بطلب  املراسالت  إىل  بالرجوع  يتضح  فإنه 
املستدل بها، أنه تم قطع التقادم العام املشار إليه طبق الفصل 
381 من ق.ل.ع القائل بانقطاع التقادم بكل مطالبة قضائية أو 
غري قضائية، رشط أن تكون ثابتة التاريخ ومن شأنها أن تجعل 
املدين يف حالة مطل، وما استدل به يتوفر عىل رشوط املطالبة 
املذكورة املتكررة، لذلك فالتقادم قد انقطع وال يسوغ التمسك 

به لرد الدعوى.

يف  الدولة  بأحقية  املتعلق  للسبب  بالنسبة  إنه  وحيث 
ظهري  نطاق  يف  سنده  يجد  فإنه  املدفوعة،  بالصوائر  الرجوع 
القضايئ  الوكيل  ومعها  للدولة،  يخول  الذي  31دجنرب1971 
وأن  ورثته  أو  للموظف  دفعته  ما  كل  اسرتجاع  للمملكة حق 
من حقها إقامة الدعوى يف مواجهة الغري املسؤول عن الرضر أو 

الوفاة، وأن مفهوم الصوائر جاء شامال وليس مقيدا.

وحيث يتضح من االطالع عىل الوثائق املدىل بها أن املستأنفني 
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أدلوا مبا يفيد أداء راتب الزمانة عن معاش الهالك وكذا منحة 
الوفاة لورثته يف حدود مبلغ الراتب واملنحة، وبالتايل إنه مادام 
الغري  عىل  الرجوع  حق  للدولة  منح  قد  املذكور  القانون  أن 
املسؤول عن الرضر الثابت بوفاة املوظف، فإن لها حق مطالبة 

الغري ومؤمنته باسرتجاع تلك املصاريف.

وحيث ينبغي إقران املبالغ املحكوم بإرجاعها بالفوائد القانونية 
من تاريخ صدور هذا الحكم. 

وحيث يتعني تحميل املستأنف عليهام الصائر«.

عدة  يف  حاولت  التأمني  أن رشكات  إىل  هنا  اإلشارة  من  والبد 
مناسبات إخضاع مطالب الدولة للتقادم املنصوص عليه يف ظهري 
2 أكتوبر 1984 املتعلق بتعويض املصابني يف حوادث تسببت 
فيها عربات برية ذات محرك، إال أن هذا املوقف لقي مقاومة 
الظهري  هذا  لكون  نظرا  للمملكة  القضائية  الوكالة  طرف  من 
يتعلق بتعويض األرضار التي تصيب ضحايا حوادث السري وال 
عالقة له مبطالب الدولة التي أسست عىل املادتني 28 و32 من 

قانوين املعاشات املدنية والعسكرية.

وقد تقدمت رشكة التأمني بالطعن بالنقض يف القرار االستئنايف، 
بامللف  يوجد  ال  أنه  منها  وسائل،  عدة  عىل  ذلك  يف  معتمدة 
الدولة  وأن  بها،  توصلها  تثبت  برسائل  التقادم  قطع  يثبت  ما 
ألنها  الوفاة،  ومنحة  الزمانة  راتب  اسرتجاع  الحق يف  لها  ليس 
كانت تقتطع من راتب الضحية، كام أن املادة 66 من مدونة 

التأمينات ال تعطي الحق للدولة يف مقاضاتها.

إال أن محكمة النقض مل تستجب لوسيلة رشكة التأمني، وقضت 
برفض طلبها )القرار عدد 5/530 املؤرخ يف 21 يوليوز2015 يف 

امللف عدد 2015/1/5/252( معللة ذلك مبا ييل:

التقادم  بدل  العادي  التقادم  قرار  اعتامد  إن  حيث  لكن   «
املنصوص عليه يف الفصل 106 من قانون االلتزامات والعقود، 
غري مؤثر ما دام اعتمد أيضا املراسالت القاطعة له حتى قبل 
أما  ق.ل.ع،  من   106 املادة  يف  عليه  املنصوص  األمد  انرصام 
مقبول  فهو جديد وغري  املراسالت  بتلك  التوصل  بعدم  الدفع 
لعدم التمسك به أمام محكمة املوضوع، ومن جهة ثانية فإنه 
طبقا للفصل 32 من قانون املعاشات العسكرية، إذا تسبب يف 
وفاة العسكري شخص آخر، فإن الدولة تحل محل ذوي حقوقه 
الصوائر  إرجاع  املسؤول قصد  الشخص  الدعوى عىل  إقامة  يف 

املدفوعة. 

حرص،  دون  عامة  جاءت  املذكور  الفصل  يف  صوائر  ولفظة 

املرتتبة  الصوائر  لكافة  شاملة  اعتربتها  ملا  املوضوع  ومحكمة 
عن وفاة العسكري الضحية، تكون قد طبقت القانون تطبيقا 
التأمينات  مدونة  من   66 املادة  بشأن  أثري  ما  ويبقى  سليام، 
غري مجد لكون األمر يف النازلة ال يتعلق بالدعوى الناتجة عن 
تجد  والتي  الصوائر،  اسرتجاع  بدعوى  وإمنا  األشخاص  تأمني 
سندها يف املادة 32 أعاله، كام أن االجتهاد القضايئ املستدل به 
والذي ال يلزمها مادامت اعتمدت النصوص القانونية املطبقة 

يف النازلة...«.

يف  تنازع  مل  التأمني  رشكة  أن  القرار  هذا  قراءة  من  ويالحظ 
الرسائل التي أدىل بها الوكيل القضايئ للمملكة لقطع التقادم، 
سواء يف املرحلة االبتدائية أو االستئنافية، بالرغم من أن قايض 
الدرجة األوىل استبعدها بصفة تلقائية لرفض الطلب للتقادم، 
وناقشها الوكيل القضايئ للمملكة عند استئنافه للحكم االبتدايئ. 
التأمني مل  النقض دفعا جديدا لرشكة  اعتربته محكمة  وهو ما 

يسبق لها أن ناقشته أمام قايض املوضوع. 

ويستخلص مام سبق أن عملية اسرتجاع صوائر الدولة ليست 
يف  تجادل  ظلت  التأمني  رشكات  وأن  خاصة  اليسرية،  باملهمة 
منها  سواء  أسباب  لعدة  الصوائر  اسرتجاع  يف  الدولة  أحقية 
القضائية للمملكة  الوكالة  الشكلية أو املوضوعية، وقد لعبت 
لبعض  حبيا  باالستجابة  التأمني  رشكات  إقناع  يف  هاما  دورا 
مطالب الدولة، وكان لها دور فعال يف إقناع القضاء بأن للدولة 
الحق يف اسرتجاع جميع الصوائر وهو املصطلح الذي استعمله 
املرشع والذي يشمل كل األداءات التي تحملتها الدولة مبناسبة 

الحادثة بحكم العالقة التعاقدية التي تربطها باملوظف.

وقد حرصت الوكالة القضائية للمملكة عىل استصدار قرارات 
متواترة لتكريس حق الدولة يف االسرتجاع ووضع حد للجدل الذي 
طال أمده بني املؤسسة ورشكات التأمني، والحسم يف املواقف 
املختلفة ملحاكم اململكة حول تأويل النص القانوين، خاصة فيام 
يتعلق باملعنى الذي يقصده املرشع من عملية االسرتجاع، وهو 
القضائية  التأمني والوكالة  ما يوضح ويوحد الرؤى بني رشكات 
للمملكة ويسهل التفاوض والتوافق بني الطرفني لتسهيل عملية 
االسرتجاع وتبسيطها، من خالل إعداد اتفاقية إطار برعاية هيئة 
املوضوع  يف  للحسم  االجتامعي،  واالحتياط  التأمينات  مراقبة 
طويال  مسارا  تتطلب  التي  القضائية  للمنازعات  حد  ووضع 

ومكلفا إلرجاع األموال العمومية املستحقة لخزينة الدولة.
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الجمع بني دعوى اإل لغاء ودعوى التسوية يف منازعات الوضعية 
الفردية

املنازعات  وتكتيس  ثوابته  وأحد  اإلداري  للنشاط  الفقري  العمود  البرشية  املوارد  تعترب 
املتعلقة بهذه الفئة أهمية قصوى سواء يف القانون اإلداري أو القضاء اإلداري. وتهدف 
رقابة القضاء عىل أعامل اإلدارة ضامنا حقوق املوظفني والعاملني مبرافق الدولة، ومتارس 
هذه الرقابة من خالل نوعني من الدعاوى هام دعوى »اإللغاء« ودعوى »القضاء الشامل«. 

كام أن القرار اإلداري يكون يف بعض األحيان قاسام مشرتكا بينهام.

الضامنات  أهم  من  اإلدارة  أعامل  عىل  القضائية  الرقابة  تعترب 
للحفاظ عىل مبدأ الرشعية وضامن الحقوق الفردية والجامعية.

املجاالت  أهم  من  لإلدارة  البرشية  املوارد  تدبري  مجال  ويعترب 
فيها  بالنظر  اإلداري  القضاء  يختص  منازعات  عنه  ترتتب  التي 
رقم  القانون  من  الثامنة  املادة  من  الثانية  الفقرة  إىل  استنادا 
90-41 املحدثة مبوجبه املحاكم اإلدارية مع استحضار املادتني 

9 و11 من نفس القانون.

و من أجل مقاربة اإلشكاالت العملية املرتتبة عن تدبري املنازعات 
القضائية يف هذا املجال، فإن ذلك يقتيض بداية، تحديد نطاق 
بني  والتمييز  القانونية  طبيعتها  وتعريف  املنازعات  هذه 
التي ينظرها قايض  التي ينظرها قايض اإللغاء وتلك  املنازعات 

القضاء الشامل. 

تدبري  عن  الناجمة  الدعوى  طبيعة  تعريف 
املوارد البرشية لإلدارة وتحديد نطاقها 

ميكن القول أن اإلدارة هي أداة الدولة لتحقيق أهدافها وأداء 
اإلدارة  إصالح  ألهمية  مدرك  الجميع  فإن  ولذلك  أدوارها، 
والنهوض مبواردها البرشية تكوينا وتأهيال وتحفيزا، باعتبار تلك 

املوارد رأس مال ال مادي.

املجاالت  أهم  باإلدارة من  البرشية  املوارد  تدبري مجال  ويعترب 
التي تحظى باهتامم واسع ال عىل مستوى عمل اإلدارة وال عىل 
مستوى املجال القانوين، كام أنه من املجاالت التي تتقاطع فيها 
املصلحة الخاصة للموظفني والعاملني بأسالك اإلدارة واملصلحة 
من  وتحقيقها  ضامنها  إىل  عام  مرفق  كل  يسعى  التي  العامة 

خالل الخدمات التي يقدمها للعموم بواسطة موظفيه.

رقم  الرشيف  الظهري  من  الثاين  للفصل  وفقا  املوظف  ويعرف 
العام  النظام  بشأن  فرباير1958   24 بتاريخ  الصادر   1.58.008

للوظيفة العمومية حسب ما تم تعديله وتتميمه مبا ييل : »يعد 
موظفا كل شخص يعني يف وظيفة قارة ويرسم يف إحدى رتب 

السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابعة للدولة«. 

وبالتايل فإن مصطلح موظف، يشمل كل موظف يطبق عليه 
النظام األسايس للوظيفة العمومية أو يخضع لألنظمة الخاصة، 
املحلية  الجامعات  أو  الدولة  مرافق  يف  العامل  مصطلح  أما 
هذه  يف  العاملني  جميع  يضم  فهو  العمومية،  املؤسسات  أو 

املؤسسات.

واملالية  اإلدارية  للوضعية  تدبريا  البرشية  املوارد  تدبري  ويعترب 
لتلك املوارد وهو ما يصطلح عليه قانونا بالوضعية الفردية، وقد 
طرح هذا املفهوم نقاشا واسعا من حيث تحديد نطاقه ومجاله 
إىل أن حسمه القرار الصادر عن املجلس األعىل-محكمة النقض 
حاليا- يف قضية ضد وزارة املالية، إذ أنه وسع من نطاق الوضعية 
الفردية ومل يجعلها قارصة عىل الوضعية املالية بل نص يف إحدى 

حيثياته عىل ما ييل :

» إن مصطلح الوضعية الفردية جاء عىل إطالقه دون تقييد أو 
حرص، فهو يشمل جميع الحاالت واألوضاع التي تعرتي املوظف 
املحلية أو  الجامعة  أو  املرفق  أو  اإلدارة  وهو يعمل يف خدمة 
املؤسسة العامة، سواء فيام يتعلق بتسميته يف وظيفة معينة أو 
ترقيته أو تأديبه أو حصوله عىل أجوره ومستحقاته إىل غري  ذلك 
من الدعاوى التي ميكن أن يقيمها ضد الجهة اإلدارية من أجل 
تسوية هاته الوضعية، مام ينعكس إيجابا أو سلبا عىل وضعيته 

املادية حسب األحوال«.

أن  والجامع،  الشامل  التعريف  يالحظ من خالل هذا  وهكذا، 
الفردية  الوضعية  مفهوم  بتعريف  يكتفي  مل  املذكور  القرار 
وإعطائها تعريفا واسعا يشمل حاالت املوظف أو العامل مبرفق 
دوره  وحدود  اإلداري  القضاء  تدخل  نطاق  حدد  بل  الدولة، 



ملف 18

وسلطاته يف الحسم يف الطلب، كام خول الحق للطاعن يف سلوك 
دعوى تسوية الوضعية للمطالبة بحقوقه التي ينازع اإلدارة فيها 
القرارات  إىل جانب إمكانية سلوكه لدعوى اإللغاء يف مواجهة 

التي يعتربها ماسة بتلك الحقوق.

كام يالحظ أن املنازعات القضائية ميكنها أن ترتتب عن مجال 
إطار  يف  إما  تأيت  قد  أنها  حيث  لإلدارة  البرشية  املوارد  تدبري 
دعوى إلغاء، ينازع فيها الطاعن يف القرار الذي ارتأى أنه يؤثر 
يف وضعيته اإلدارية، و إما يف إطار دعوى القضاء الشامل، وهو 
ما يقتيض منا التمييز بني الدعويني ثم تناول موقف القضاء من 
إمكانية  من  وموقفه  أحدهام  سلوك  املوظف  اختيار  إمكانية 
األول  املطلب  يتعلق  مطلبني.  خالل  من  وذلك  بينهام  الجمع 
أما    الشامل،  القضاء  ودعوى  اإللغاء  قضاء  دعوى  بني  بالتمييز 
املطلب الثاين فيخص موقف القضاء اإلداري من حق الخيار بني 
دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل يف مجال تسوية الوضعية.     

التمييز بني دعوى قضاء اإللغاء ودعوى القضاء 
الشامل

إن طرح إشكالية تقاطع دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل 
االرتباط  يف  مربره  يجد  لإلدارة  البرشية  املوارد  تدبري  مجال  يف 
بينهام عىل اعتبار أن وضعية املوظف محكومة بقرارات فردية 
التسوية  دعوى  يسلك  عندما  فإنه  وبالتايل  األحيان،  معظم  يف 

سوف ينازع ال محالة يف القرار الذي أثر يف مركزه القانوين.

وبالتايل فإن التقاطع يفرض يف البداية التمييز بني كال الدعويني 
يف أفق إيضاح األسباب الكامنة وراء طرح إشكالية مدى إمكانية 

الجمع بينهام من عدمه.

وهكذا، فبالرجوع إىل التعريفات التي ساقها الفقهاء بخصوص 
هي  اإللغاء  دعوى  أن  باختصار  نقول  أن  ميكن  الدعويني،  كال 
دعوى عينية تخاصم القرار اإلداري املطعون فيه وتروم إلغاءه 
بالنظر إىل اتسامه بعيب التجاوز يف استعامل السلطة، وفقا ملا 
هو وارد يف املادة 20 من القانون رقم 90-41، أما دعوى القضاء 
الشامل فإنها خصومة بني أشخاص يدعي فيها املترضر أنه وقع 
دعواه  خالل  من  ويروم  القانونية  مراكزه  من  مبركز  املساس 

الحكم له بحقه الذي تم املساس به.

اإللغاء ودعوى  البسيط، يتضح أن دعوى  التعريف  وبعد هذا 
حيث  من  بينهام  فيام  وتختلفان  تتاميزان  الشامل  القضاء 
موضوعهام ومن حيث سلطات القايض اإلداري يف كال الدعويني 
ألنه يكتفي يف دعوى اإللغاء بالترصيح بإلغاء القرار املطعون فيه 

دون أن يحل محل اإلدارة أو يوجه لها أمرا بالقيام بإجراء معني 
تصحيحا لألوضاع التي رصح بعدم مرشوعيتها، أما قايض القضاء 
يأمر  أن  له  يحق  إذ  أشمل،  الدعوى  يف  سلطاته  فإن  الشامل 
بجميع التدابري التي يراها مناسبة لتصحيح الوضع غري املرشوع، 

سواء بتعديله أو جربه أو بإرجاع الحالة إىل ما كانت عليه.

كام تتاميز الدعويان أيضا من حيث رشوط تقدميهام، فدعوى  
اإللغاء كام هو معلوم لكافة الدارسني محكومة بأجل هو أجل 
باعتبارها  موازية  دعوى  وجود  عند  تقبل  ال  أنها  كام  سقوط، 
فهي  الشامل  القضاء  دعوى  أما  واستثنائية،  احتياطية  دعوى 
أطراف  بني  خصومة  باعتبارها  أخرى  برشوط  أيضا  محكومة 
مام يقتيض احرتام اإلجراءات املسطرية وإدخال كافة األطراف 
املعنية بالنزاع تحت طائلة عدم قبول الدعوى، كام يتوجب أداء 
بشكل  الطلب  تحديد  ويجب  الطلبات  عىل  القضائية  الرسوم 
يسمح للقايض أن يبت فيه دون أن يتجاوزه إىل طلبات أخرى مل 

تكن موضوع الدعوى.

ونظرا لهذا التاميز، فقد طرح تساؤل مرشوع حول مدى إمكانية 
الجمع بني الدعويني يف مجال تسوية الوضعية أو مدى إمكانية 
استبعاد  يقتيض  الخيار  مفهوم  أن  العلم  مع  بينهام  االختيار 
قبول  رشوط  من  كرشط  املوازية  الدعوى  انتفاء  رشط  مفهوم 

دعوى اإللغاء.

بني  الخيار  حق  من  اإلداري  القضاء  موقف 
دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل يف مجال 

تسوية الوضعية  

إن القضاء اإلداري قد حسم منذ وقت غري يسري بني منح املدعي 
حق االختيار بني دعوى تسوية الوضعية أو دعوى اإللغاء، وخري 
دليل عىل ذلك هو االستشهاد بالقرار السابق الذي ميكن اعتباره 

من القرارات املبدئية واألوىل التي حسمت يف حق الخيار.

لجوء  إمكانية  الدعويني  بني  الخيار  حق  منح  عن  ويرتتب 
العام،  اإلدارية مبفهومها  بتسوية وضعيته  املطالبة  إىل  الطاعن 
التي  القانونية  واملراكز  األوضاع  وجميع  املادية  الوضعية  أي 
تعرتي املوظف أثناء حياته اإلدارية، كام ميكنه أن ينازع يف القرار 
خالل  من  املذكورة  وضعياته  من  بوضعية  مس  الذي  اإلداري 

الطعن فيه مبارشة بدعوى اإللغاء.

إال أنه البد من اإلشارة أن الحق يف الخيار ال يتصور إال فيمن 
اجتمعت فيه صفة إقامة كال الدعويني، أي ممن يجوز له أن 
من   8 املادة  من  الثامنة  الفقرة  وفق  التسوية  بدعوى  يتقدم 
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القانون 41/90 وكذا من كانت له الصفة لتقديم دعوى الطعن  

باإللغاء. ويف هذا الصدد، ال بأس من التذكري ببعض األحكام التي 

ميزت بني الصفتني عىل اعتبار ان الطاعن ال يجوز له أصال تقديم 

دعوى التسوية ألنه ال ميلك صفة املوظف)1(. 

ولقد ترتب عن منح حق الخيار بني الدعويني يف بداية إعامله 

وتطبيقه ظهور اتجاه مكثف نحو اختيار دعوى القضاء الشامل 

دعوى  يف  الشأن  هو  كام  سقوط  بأجل  مرتبطة  غري  باعتبارها 

اإللغاء، مام ترتب عنه فسح املجال للمنازعة يف قرارات إدارية 

تحصنت وفات أجل الطعن فيها، بل فسح املجال إىل املنازعة 

يف وضعيات إدارية مستقرة لعقود، مام كان يسفر عن مراجعة 

قرارات إدارية حسمت يف هذه الوضعيات منذ مدة وكان يرتتب 

عنه تهديد استقرار األوضاع واملراكز القانونية.

ونظرا لهذه اإلشكاالت، فقد سن القضاء اإلداري ضابطا يكمن يف 

رضورة احرتام األجل القانوين للطعن يف القرار اإلداري وإن تم 

تقديم دعوى تسوية الوضعية يف إطار دعوى القضاء الشامل، 

يف  املنازعة  تسويته  دعوى  خالله  من  يروم  الطاعن  كان  متى 

قرارات إدارية.

املوقف وسنكتفي  اإلداري يف تكريس هذا  القضاء  تواتر  ولقد 
بإيراد منوذج من اجتهادات صادرة عن أعىل هيئة قضائية والتي 

ما فتئت تأصل لهذه القاعدة )2(.

ال  وحتى  املقابل  يف  فإنه  الحكيم،  املوقف  هذا  مع  وباملوازاة 
يكون األجل سالحا يف يد رجل اإلدارة يحول  به دون أن يصحح 
املوظف أو العامل يف املرفق العام وضعيته اإلدارية، فإن القضاء 
ميز  إذ  الذكر،  السابق  املبدأ  من  يحد  آخر  ملبدأ  أصل  اإلداري 
يف دعوى تسوية الوضعية املقدمة يف إطار القضاء الشامل بني 
الحقوق التي تستمد مبارشة من النص القانوين، إذ يكون فيها 
القرار اإلداري مجرد إجراء تنفيذي وال ميكن أن يحتج عندها عىل 
طالب التسوية باألجل القانوين للمنازعة يف القرار الذي حرمه 
من تلك الحقوق، أما إن كانت الحقوق تستمد من القرار املنازع 

فيه فعندها تكون مقيدة بأجل الطعن يف دعوى اإللغاء)3(.

وإذا كان حق الخيار بني دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الشامل 
ال يطرح إشكاال عميقا عىل مستوى املحاكم اإلدارية، ما دام أن 
كال الدعويني يختص بهام القايض اإلداري طبقا ملقتضيات املادة 
بعض  يف  ذلك  مع  يطرح  اإلشكال  فإن   ،41/90 القانون  من   8
الحاالت املرتبطة بالعاملني يف إحدى الهيئات العامة أو رشكات 

1 من ضمن تلك األحكام ، قرار صادر عن  محكمة االستئناف االدارية بالرباط تحت عدد 3590 بتاريخ 01/08/2014 يف امللف اإلداري عدد 5/13/388 الذي جاء فيه ما ييل : » ....  باإلضافة إىل ذلك فإن هذه املحكمة 
قد خرقت مقتضيات املادة 8 من قانــون 90-41 املحدث للمحاكم اإلدارية باعتبار أن الدعوى الحالية قدمت عىل غري املسلك املتاح قانونا اعتبارا لوضعية املستأنـــف عليه و الذي ال يتوفر عىل صفة املوظف و مل 
يسبق أن صدر قرار بتعيينه يف وظيفة معينة أو ترسيمه يف إحدى السالمل اإلدارية، وبالتايل ال ميكن اعتبار مطالبه مام يندرج يف إطار دعاوى تسوية الوضعية الفردية مادام هذا الصنف من الدعـاوى يخاطـب املوظـفني 
و العاملني مبرافق الدولة و املؤسسات العموميــة و الجامعات املحلية،  كام أنها تنصب عىل توجيه أوامــر لإلدارة و إحالل القايض محـل اإلدارة و تقرير توظيف املستأنف عليه يف أسالك الوظيفة العمومية مع أن 

ذلك فيه خرق ملبـدأ استــقالل و فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ....

   ......و حيث إنه تفريعا عىل ما تم بسطه أعاله و ملا كان الطرف املستأنف عليه يستهدف من خالل دعواه، و بحسب ما أكده يف مقاله اإلصالحي الواجب البت يف حدود موضوعه عمال مبقتضيات الفصل 3 من قانون 
املسطرة املدنية، الحكم لفائدته بتسوية وضعيته اإلداريـة و املالية و ذلك بإدماجه يف أسالك الوظيفة العمومية وفقا ملا جاء يف محرض 20 يوليوز 2011، يكون قد أدرج دعواه ضمن الدعاوى املتعلقة بالوضعية الفردية 
للموظفني و العاملني يف مرافـق الدولــة و الجامعات املحلية و املؤسسات العمومية، املنصوص عليها يف املادة 8 املشار إليها أعاله، و الحال أنه مل يتحقق تعيينه يف أي منصب ضمن أسالك الوظيفة العمومية، أو 
اكتسب صفة موظف عمومي متمتع بوضعية قانونية و نظامية إزاء اإلدارة املعنية، بحسب الثابت من عنارص املنازعة و معطياتها، حتى يجوز اعتباره » يف حكم املوظف بحسب الطبيعة أو املآل و املحتمل خضوعه 
ملسطرة الولوج«، كام ذهب إىل ذلك الحكم املستأنف، ما دام أن القوانني املنظمة ملجال الوظيفة العمومية تعد من النظام العام، و ال يجوز التوسع يف تفسريها و تأسيس استثناءات عليها أو خلق مفاهيم جديدة 
تخالفها و تكسب صفة موظف لغري من هو خاضع لها، مام تظل معه دعواه مقدمة حيادا عىل اإلطار القانوين املحدد لها و املربر ألي مطالبة رامية إىل تسوية املركز القانوين لرافعها، و بالتايل انتفاء الصفة التي تخول 

له الحق يف تقديم مثل هذه الدعوى مبفهومها القانوين املتقدم و املتواتر عليه يف فقه القضاء اإلداري.«

     وكذلك الحكم عدد 2067 الصادر عن املحكمة االدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/19 يف امللف رقم 2015/7105/21 والذي جاء يف حيثياته ما ييل » وحيث إن املوظف املخاطب باملنازعة املتعلقة بالوضعية  الفردية 
هو الشخص املعني واملرسم يف وظيفة قارة واملرتب يف أحد أسالك االدارة العمومية، وهو ما ال يتحقق يف نازلة الحال وفق ما ذهب إليه قرار محكمة االستئناف االدارية بالرباط عدد 3590 يف امللف االداري 5/13/388 
الصادر بتاريخ 2014/8/1 ...... مام ارتأت معه املحكمة مسايرة  لقرار محكمة االستئناف االدارية واعتبارا لعدم تحقق صفة املوظف  يف املدعي التي تخوله حق االستفادة من دعاوى تسوية  الوضعية الفردية وتعفيه 

من الرشوط الخاصة التي تحكم هذه الدعوى  من التقيد بأجل رفع الدعوى مام يتعني معه الحكم بعدم قبول الدعوى  لتقدميها يف غري املسلك القانوين املقرر لقبولها. 

 2 القرار عدد 1/273 الصادر بتاريخ 2016/02/18 عن محكمة النقض يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/4564 والذي جاء يف حيثياته ما ييل: »حيث صح ما عاب به الطالب عىل القرار املطعون فيه، ذلك أنه يتبني من 
الوقائع كام أثبتها القرار املطعون فيه أن املطلوب يف النقض متت ترقيته وتغيري إطاره إىل أستاذ للتعليم الثانوي التأهييل الدرجة األوىل ابتداء من 22/07/2011، وهو القرار الذي علم به علام يقينيا من خالل استفادته 
من هذه الوضعية دون أن يكون محال ألي طعن باإللغاء داخل أجل 60 يوما الواردة باملقتضيات املحتج بخرقها وأن املعني باألمر مل يراجع القضاء إال يف 2010/10/10 الذي يصادف تاريخ إيداعه ملقاله االفتتاحي، 
مام يجعل دعواه غري مقبولة لورودها خارج األجل املحدد باملادة 23 املذكورة، علام بأنه إذا كان من حق املعني باألمر أن يختار بني دعوى القضاء الشامل ودعوى اإللغاء للحصول عىل تسوية هذه الوضعية، فإنه ال 
ميكن أن يتجاوز أجل الطعن املقرر يف دعوى اإللغاء ليامرس دعوى القضاء الشامل متى شاء، والحال أن اآلجال من النظام العام، مام يعرض القرار املطعون فيه للنقض. وحيث بذلك مل يبق ما يستوجب إحالة القضية 

عىل محكمة املوضوع طبقا للفقرة األخرية من الفصل 369 من قانون املسطرة املدنية.«

 3 و إن نفس املعيار معمول به من قبل القضاء املرصي، ذلك أن هذا القضاء يفرق بني الدعاوى التي تدخل يف إطار القضاء الشامل والتي تدخل يف إطار قضاء اإللغاء، باالعتامد عىل تحديد مصدر الحق الشخيص الذي 
يطالب به املدعي يف دعواه، فإن كان يطالب بحق شخيص مقرر له مبارشة يف قاعدة تنظيمية عامة، كالقانون والالئحة، فإن الدعوى تكون من اختصاص القضاء الشامل، ويكون ما أصدرته اإلدارة من أوامر أو ترصفات 
يف هذه املناسبة مجرد أعامل تنفيذية تهدف إىل مجرد تطبيق القانون عىل حالة املوظف، وتوصيل ما نص عليه القانون إليه، وال يكون هذا الترصف اإلجرايئ قرارا إداريا باملعنى املفهوم، بل يكون مجرد إجراء تنفيذي 
أو عمل مادي ال يسمو إىل مرتبة القرار اإلداري، وبالتايل ال تكون الدعوى املقامة يف هذا الشأن من دعاوى اإللغاء، وعىل عكس ذلك إذا مل يكن مركز املوظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية ذاتها، بأن استلزم األمر 

صدور قرار إداري خاص يخوله هذا املركز القانوين، فإن الدعوى تكون من دعاوى اإللغاء. 



ملف 20

الدولة عند تقدميهم لطعن باإللغاء يف مواجهة القرارات الصادرة 
املعيار  إطار  يف  إداريا  قرارا  إياها  معتربين  الهيئات  هذه  عن 
العضوي لتعريف القرار االداري، يف حني  تظل وضعيتهم إزاء 
هذه الهيئة او الرشكة محكومة مبدونة الشغل أو نظام أسايس 

خاص)4(. 

وتتمظهر تجليات هذا اإلشكال يف كون املنازعة يف القرارات التي 
تتخذ من طرف مسريي هذه الهيئات قد اعتربها القضاء االداري 
املعيار  إىل  استنادا  باإللغاء  فيها  الطعن  أجاز  إدارية  قرارات 
القضاء  كان  فإذا  وبالتايل  االداري.  القرار  تعريف  يف  العضوي 
اإلداري هو صاحب الوالية واالختصاص للنظر يف مرشوعية تلك 
القرارات، وكان يف املقابل القايض العادي هو املختص بالنظر يف 
النزاعات املرتتبة عن تسوية الوضعية، فام هو مجال إعامل حق 
الخيار وهل ميكن أن نستحرض يف هذه الحالة مفهوم الدعوى 
سنجيز  أننا  أم  اإللغاء،  دعوى  قبول  بعدم  للترصيح  املوازية 
التسوية من خالل فحصه  للقضاء اإلداري أن ينظر يف منازعة 
ملرشوعية القرار ويف املقابل نقر للقضاء العادي بواليته للنظر يف 

دعوى التسوية؟

أن  املغريب،  اإلداري  القضاء  أحكام  تتبع  خالل  من  واملالحظ 
االجتهاد القضايئ قد سار عىل نهجني: النهج األول،  أجاز القضاء 

القرارات  يف  باإللغاء  الطعن  العامة  الهيئات  يف  للعاملني  فيه 
الصادرة عن مسرييها باعتبارها قرارات إدارية استنادا إىل كونها 
تحديد  يف  العضوي  للمعيار  تفعيال  إدارية  سلطة  عن  صادرة 

القرار االداري)5(.

أجل  من  املوازية،  الدعوى  رشط  اعتمد  فقد  الثاين،  النهج  أما 
العاملني  وضعية  يف  للنظر  اإلداري  القضاء  اختصاص  استبعاد 
هو:»عدم  املوازية  الدعوى  برشط  واملقصود  الهيئات.  تلك  يف 
قبول دعوى اإللغاء، سواء أمام الغرفة اإلدارية أو أمام املحاكم 
اإلدارية، إذا كان القانون قد نص عىل وجود دعوى يف املوضوع 

ذاته تؤدي إىل نفس النتيجة. 

ويف نفس السياق عرف الفقيه روجي بونارك الدعوى املوازية 
أجل  من  اإللغاء  لدعوى  موازية  دعوى  هناك  »توجد  ييل:  مبا 
آخر  قضايئ  طعن  يوجد  عندما  السلطة،  استعامل  يف  الشطط 
يؤدي عن طريق دعوى مبارشة إىل إلغاء أو إبعاد تطبيق القانون 

املطعون يف رشعيته«.

ويستفاد من ذلك أن الدفع بعدم القبول لوجود الدعوى املوازية 
ال يقوم عىل أي أساس إال إذا توفر للطاعن مسعى قانوين وقضايئ 
من شأنه أن يؤدي إىل نتيجة عملية تعادل عىل األقل النتيجة 

التي يوفرها الطعن باإللغاء)6(.

4  جدير بالذكر أن هذا االشكال كان يطرح أيضا  فيام سبق بالنسبة للعاملني يف املؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي عندما كان القضاء االداري ما يزال مختلفا يف تحيد اختصاصه للنظر يف منازعات 
تسوية وضعية هؤالء العاملني ويعترب أن القضاء العادي يظل مختصا للنظر يف جزء منها اذ نجد عىل سبيل املثال القرار عدد 359 املؤرخ يف 2003/05/29 يف امللف عدد 2002/4/1/2379 الذي جاء فيه : »حيث إنه 
يتنب من الوثائق والحكمني املطعون فيهام أعاله أن الضحية تعرضت لحادث بتاريخ 5-5-1995 وهي يف خدمة أحد املكاتب الوطنية وأصيبت من ذلك بعجز مؤقت عن العمل حسب الشهادة الطبية التي أرفقت 
بها ترصيحها املقدم يوم الحادث كام جاء يف الوثائق وحيث إن الفصل 20 من قانون املسطرة املدنية رصيح يف إسناد االختصاص النوعي بالنظر يف قضايا حوادث الشغل إىل املحاكم اإلبتدائية ومل يتضمن القانون رقم 
90-41 املحدث للمحاكم اإلدارية أي تعديل الفصل املذكور فكانت املحكمة اإلدارية عىل صواب عندما رصحت بعدم اختصاصها وإن املحكمة االبتدائية التي رصحت بخالف ما نص عليه الفصل 20 املذكور تكون 

قد خرقته برفضها تطبيقه«.

5  هذا املوقف تبنته الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل، وتبعتها يف ذلك املحاكم اإلدارية يف العديد من األحكام، ومن القرارات التي اعتمدت فيها الغرفة اإلدارية املعيار العضوي، نجد قضيتني جاء فيهام: »وبالتايل فإن 
املقررات املتخذة من طرف املدير تدخل يف عداد املقررات الصادرة عن السلطات اإلدارية، األمر الذي يجعلها قابلة للطعن أمام املجلس األعىل عن طريق اإللغاء بسبب الشطط يف استعامل السلطة، وذلك بقطع 

النظر عن الروابط التي تربط الطاعن باملكتب«. 
    كام اعتربت الغرفة اإلدارية، يف قضية أخرى، أن قرار مدير مكتب التسويق والتصدير والقايض بإعفاء املعنية باألمر بناء عىل قرار تقليص املستخدمني يعترب قرارا إداريا ميكن الطعن فيه بواسطة دعوى اإللغاء.

    وقد اتبعت املحاكم اإلدارية نفس التوجه، يف عدد مهم من أحكامها، بحيث اعتمدت املعيار العضوي لتأسيس اختصاصها، واكتفت بكون املقرر املطعون فيه صادرا عن مدير املؤسسة العمومية املعنية بصفته سلطة 
إدارية ليكون النزاع الناشئ بني املؤسسة التي يرش ف عىل تسريها وأحد مستخدميها، من اختصاص املحكمة اإلدارية، ومن بني هذه األحكام نذكر :

     . حكم املحكمة اإلدارية بوجدة الذي جاء فيه : » وحيث أن الطاعن يشتغل لدى املكتب الوطني لالستثامر الفالحي املنشأ مبقتىض املرسوم املليك املؤرخ يف 22 أكتوبر  1996، والذي ينص فصله األول عىل أن املكتب 
مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وأن املادة الثامنة من قانون املحاكم اإلدارية تتحدث عن النزاعات املتعلقة بالوضعية الفردية للعاملني يف املؤسسات العامة«.

    . حكم إدارية مراكش الذي جاء فيه : » حيث إن وزارة الصيد البحري املصدرة للقرار املطعون فيه شخص من أشخاص القانون العام وسلطة إدارية، اليشء الذي تكون معه قرارات العزل الصادرة عنها قرارات إدارية 
وذلك بإعامل املعيار العضوي، ومن تم تعترب قابلة للطعن عن طريق دعوى اإللغاء لتجاوز السلطة بقطع النظر عن العالقة التي تربط الطاعن باإلدارة وهل تخضع للقانون العام أو الخاص؟ ومن املعلوم أن إعامل 
هذا املعيار يتامىش ومقتضيات املادة الثامنة من القانون املنظم للمحاكم اإلدارية التي أخذت بهذا املعيار عندما نصت عىل اختصاص هذه املحكمة بإلغاء قرارات السلطة اإلدارية بسبب تجاوز السلطة، كام أن 
نفس القانون كرس نفس املعيار عندما أسند لهذه املحاكم االختصاص للبت يف الوضعية الفردية لجميع املوظفني والعاملني يف مرافق الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العامة دون أن مييز يف ذلك بني ما إذا كانوا 
موظفني عموميني تابعني لقانون الوظيفة العمومية أو أعوان مؤقتني غري مرسمني تربطهم باإلدارة عقود خاصة، كام يتامىش مع قبول الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل للطعون باإللغاء املوجهة ضد قرارات العزل كام 
يف النازلة معتربة إياها قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية هذا فضال عن أنه عىل فرض ثبوت خضوع الطاعن يف عالقته مع اإلدارة لقانون الشغل فعال فإن الطلب ال يتعلق بحاالت التعويض التي يحكمها القانون 

الذي تختص املحكمة االبتدائية بتطبيقه وإمنا ينصب عىل الطعن ضد قرار عزل الطاعن مام يجعل املحكمة مختصة للبت فيه«.
6  من القرارات التي طبقت فيها الغرفة اإلدارية، رشط الدعوى املوازية، نجد : قرار املجلس األعىل، الصادر بتاريخ 1998/10/19، الذي جاء فيه ما ييل : »أن مهمة املستأنف تنحرص يف القيام بدور كاتب رئيس مساعد، 
وبذلك فهو يعترب من فئة املستخدمني الخاضعني ألحكام القانون الخاص يف عالقته التعاقدية مع بنك املغرب، كام الحظ قضاة الدرجة األوىل، وبذلك فإن قرار الفصل، وإن كان قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية قابال 

لإللغاء، إال أن هذه القابلية مرشوطة بعدم وجود دعوى موازية، كام نص عىل ذلك القانون املحدث للمحاكم اإلدارية«.

     وقد اتبعت املحاكم اإلدارية هذا االتجاه، يف العديد من أحكامها نذكر منها:
    . حكم املحكمة اإلدارية بالرباط، بتاريخ 19/03/1998 عدد 346، بحيث جاء فيه ما ييل : »وحيث إنه كان يف إمكان الطاعنة اللجوء إىل املحكمة العادية للمطالبة بحقوقها يف إطار نزاعات الشغل، وحيث إنه أمام 

وجود دعوى موازية يتعني الترصيح بعدم قبول الطلب«.
    . حكم املحكمة اإلدارية بالرباط الذي جاء فيه ما ييل : »وحيث أن الصندوق الوطني للقرض الفالحي، حسب الظهري الرشيف الصادر بتاريخ 1961/12/04 املنظم له، يعترب مؤسسة عمومية ذات طابع مايل، وتتمتع 
بالشخصية املدنية واالستقالل املايل، وأن القرارات الصادرة عن املدير العام لهذه املؤسسة، وإن كانت قرارات إدارية قابلة للطعن فيها عن طريق دعوى اإللغاء، إال أن قبول الطعن مرشوط بعدم وجود دعوى موازية 

طبقا للامدة23 من القانون رقم 41-90، وحيث أن الطاعن كان بإمكانه الحصول عىل نفس النتائج أمام املحكمة العادية يف إطار نزاعات الشغل، لهذا يتعني الحكم بعدم قبول الطلب«.
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الدعوى  بإعامل  يقبل  ال  مخالفا  توجها  نجد  املقابل  يف  لكن 

املوازية يف مجال تسوية الوضعية)7(. 

بطبيعة  متعلق  آخر  شكل  يطرح  اإلشكال،  هذا  مع  وباملوازاة 
قبول دعوى  لعدم  تكون مربر  أن  التي ميكن  املوازية  الدعوى 
االلغاء يف هذه الحالة،إذ أن تطبيق  رشط الدعوى املوازية، رهني 
بتحقيقها لنفس نتائج دعوى اإللغاء؛ فهل الدعوى املوازية يف 
العامة  الهيئات  بوضعية مستخدمي  املتعلقة  املنازعات  مجال 
النتائج؟ سيام حني يتعلق األمر باملنازعة يف  تحقق دامئا نفس 
سوف  القرار  فإلغاء  تعسفي،  طرد  أنه  اعتبار  عىل  الطرد  قرار 
يفيض إىل إرجاع الحالة إىل ماكانت عليه قبل صدوره، أي إرجاع 
تؤول  فقد  العادي  القضاء  أمام  نازع يف طرده  إذا  أما  العامل؛ 
املطالبة إىل دعوى تعويض عن الطرد إذا فشلت جلسة الصلح.

اإللغاء  دعوى  بني  الجمع  من  القضاء  موقف 
ودعوى التسوية

اإللغاء  الجمع بني دعوى  النقاش حول مدى جواز  لقد حظي 
سيام  واسع،  مبجال  واحدة  دعوى  يف  الشامل  القضاء  ودعوى 
أمام اختالف رشوط كال الدعويني. وتجدر االشارة إىل أن النقاش 
انصب يف الحقيقة عىل امكانية الجمع بني دعوى االلغاء ودعوى 

القضاء الشامل مبفهومها العام وليس فقط دعوى التسوية.

لكن حدة هذا النقاش أضحت تخبو بعدما استقر لدى القضاء 
اإلداري التوجه الذي يجيز الجمع بني الدعويني، إال أنه ما يزال 
هذا الجمع يطرح بعض اإلشكاالت التي تفرض نفسها عىل كل 

مهتم مبجال القانون.

وإذا كان القضاء اإلداري املغريب هو الذي تصدى إلشكالية الجمع 
يف  بنفسه  حسم  قد  املرصي  املرشع  نجد  فإننا  الدعويني،  بني 
إمكانية هذا الجمع من خالل املادة 14 من قانون مجلس الدولة 

رقم 47 لسنة 1972 املنشور يف الجريدة الرسمية يف العدد رقم 
40 يف 05 أكتوبر 1972... )8(

عىل  نص  الفرنيس  الدولة  مجلس  أن  نجد  السياق  نفس  ويف 
إمكانية الجمع بني طلبي اإللغاء والتعويض يف عريضة دعوى 

واحدة )9(.

عدم إمكانية الجمع

لقد طرحت إشكالية الجمع بني طلبي اإللغاء والقضاء الشامل 
يف دعوى واحدة بعد إحداث املحاكم اإلدارية، وقد كان االجتهاد 
الجمع  الذي سلكته هذه املحاكم أول األمر هو عدم إمكانية 
بني الطلبني عىل الوجه املذكور، بعلة استقالل الطلبني، وبالتايل 
الرسوم  أداء  حيث  من  سواء  البعض،  بعضهام  عن  الدعويني 
القضائية أو اإلعفاء من أدائها، أو من حيث أجل رفع كل دعوى 
عىل حدة، أو من حيث سلطات القايض اإلداري بشأن كل طلب 

من الطلبني.

وميكن القول أن الطلبني يختلفان أيضا من حيث آثار األحكام 
دعوى  هي  االلغاء  دعوى  كون  أن  ذلك  إطارهام،  يف  الصادرة 
موضوعية أو عينية، فان آثار الحكم الصادر يف إطارها يستفيد 
يترضر من  قد  بالقرار( كام  له عالقة  )أي كل من  الكافة  منه 
يكن طرفا فيها إذا كان مستفيدا من القرار امللغى، يف حني تظل 
وتلك  العموم  عىل  الشامل  القضاء  إطار  يف  الصادرة  األحكام 
الصادرة يف اطار دعوى التسوية عىل الخصوص من األحكام التي 
لها آثار نسبية أي أن األصل فيها أن ال متتد آثارها إال بني أطرافها.

ومن بني األحكام التي مل تقبل الجمع بني الدعويني يف عريضة 
واحدة، حكم املحكمة اإلدارية بالرباط يف قضية محمد بالغازي 
ضد املدير العام لألمن الوطني بعلة أنه »ال يجوز الجمع بني 
دعوى اإللغاء، ودعوى القضاء الشامل يف طلب واحد، ألسباب 

7 ومن ضمن ذلك ما ُيستشف من القرار الصادر عن املجلس األعىل –محكمة النقض حاليا-عدد 201 املؤرخ يف 2004/02/18 يف امللف عدد 2004/1/4/11 الذي جاء فيه:

    »حيث متسكت اإلدارة يف طعنها باالستئناف عىل أساس أن العالقة التي تربط اإلدارة باملستأنف عليه يحكمها القانون الخاص، باإلضافة إىل وجود دعوى موازية وأن املجلس األعىل يف قرارات متعددة أكد هذه القاعدة، 
ملتمسة إلغاء الحكم املستأنف وبعد التصدي الترصيح بعدم االختصاص.

     فيام يخص االختصاص النوعي : حيث يتضح من وثائق امللف ومام عرض ونوقش أن املؤسسة املطلوبة يف هذه الدعوى هي مؤسسة عمومية مبقتىض ظهري رشيف...

    وبالتايل فإن القرار الذي أصدرته يف شأن الوضعية الفردية ملوظفيها هو قرار إداري وإن املختص بالنظر يف مسألة مرشوعيته هو املحكمة اإلدارية ونفس املحكمة هي املختصة كذلك بالنظر يف النزاعات املتعلقة بالوضعية 
الفردية للموظفني والعاملني يف مرافق الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية كام هو الشأن بالنسبة لوضعية املوظف الطاعن ويبقى الدفع املثار بدون أساس«. 

8 هذه املادة تنص عىل ما ييل : » تختص املحاكم اإلدارية : أوال : بالفصل يف طلبات إلغاء القرارات املنصوص عليها يف البنود ثالثا ورابعا من املادة 10 متى كانت متعلقة باملوظفني العموميني بني املستوى الثاين واملستوى 
الثالث ومن يعادلهم، ويف طلبات التعويض املرتتبة عىل هذه القرارات...«، وقبل ذلك، نصت املادة 10 من نفس القانون، يف البند العارش منها، وهي بصدد تحديد املسائل التي تختص محاكم مجلس الدولة املرصي 
بالفصل فيها، عىل ما ييل: »... طلبات التعويض عن القرارات املنصوص عليها يف البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية« مؤلف  الدكتور. سامي جالل الدين : »الوسيط يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية«، 

ص 55، منشأة املعارف باإلسكندرية، الطبعة األوىل 2004.

9 قرارات صدرت عنه يف 31 مارس 1911 ) بالن وأركان وبيزي(،-  Blanc, Arogaing et Bézie-، وفيام بعد مل تصدر عنه قرارات مامثلة.

    راجع: د. ماجد راغب الحلو، يف مؤلفه: القضاء اإلداري، ص 267، منشأة املعارف باإلسكندرية، طبعة 2004.
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متصلة بأن لكل دعوى خصوصياتها التي تتميز بها عن األخرى«، 
واستنادا إىل ذلك، اكتفت بإلغاء القرار املطعون فيه من دون 
االستجابة إىل طلب متتيع الطاعن باملرتب والتعويض املستحق، 

فقضت بعدم قبول هذا الشق من الطلب.

إمكانيـة الجمـع

ميكن القول أن أشهر حكم حظي بالتعليق واملناقشة يف مسألة 
املحكمة  عن  الصادر  الحكم  هو  الدعويني،  بني  الجمع  جواز 
اإلدارية بالرباط بتاريخ 12 أكتوبر 2004 يف قضية ضد إحدى 
القطاعات الوزارية )10(. إال أن هذا ال يعني أن أحكاما أخرى مل 

تكن سباقة إىل إقرار ذات النهج.

فعىل سبيل املثال نجد ان املحكمة اإلدارية مبكناس، وقبل انتهاء 
السنة األوىل عىل إحداث املحاكم اإلدارية، قد أقرت مببدأ الجمع 
بعدما  شكال،  التعويض  طلب  قبول  بعدم  رصحت  ملا  ضمنيا 
ألغت قرار رئيس بلدية بوفكران القايض بإزالة لوحة إشهارية 
يكن  مل  القبول  عدم  سبب  أن  ذلك  الطاعن،  دكان  سطح  من 
بعلة عدم جواز الجمع بل كان بسبب عدم إخطار املدعي وزير 
الداخلية مبوضوع الدعوى املرفوعة عىل الجامعة املحلية، خالفا 
ملقتضيات الفصل 43 من امليثاق الجامعي قبل تعديله وتتميمه.

واملالحظ أن هناك من الدارسني من تحمسوا ملبدأ جواز الجمع 
بني الطلبني بعلة أنه يحقق نفع للمتقاضني يف تبسيط املساطر 
يتحدث عن  النص ال  أقرب وقت وإن كان  الحق يف  واستيفاء 
إمكانية الجمع، إال أن املصلحة املرسلة تتربر بحسبهم إقرار هذا 
املبدأ سيام وأننا ال نجد يف املقابل نصا مينع الجمع مام ميكن 

معه القول أن األصل يف األشياء اإلباحة.

غري أن إمكانية الجمع رهينة باحرتام كل دعوى لرشوط قبولها 
وتقدميها أمام القضاء املختص محليا ونوعيا، ويبدو أن إمكانية 
الجمع بني دعوى التسوية ودعوى اإللغاء يف مقال واحد قد ال 
تثري نفس الحدة يف النقاش نظرا للرتابط بني الدعويني باعتبارهام 
تسوية وضعية  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  سواء  تستهدفان، 

إدارية. إال أن هذا الرتابط قد يكون يف نفس الوقت هو مكمن 
اإلشكال، ذلك أن الترصيح بعدم قبول دعوى اإللغاء لسبب من 
األسباب قد يكون له آثر مبارش عىل دعوى التسوية التي ال ميكن 
أن تنظر إال إذا رصح بعدم مرشوعية القرار الذي أثر يف وضعية 

املوظف أو العامل امللتمس للتسوية .

كام أن تقديم عريضة واحدة تجمع بني طلبي اإللغاء والتسوية 
قد يطرح إشكالية إن كان طلب التسوية طلب قائم بذاته أم أنه 
قدم يف إطار طلب تابع لطلب أصيل هو اإللغاء، إذ أن العديد 
التسوية طلب  التي تقدم بصيغة تفيد أن طلب  من املقاالت 
تابع أو فرعي وليس أصليا كان يستعمل الطاعن عبارة »إلغاء 
القرار املطعون فيه واألمر تبعا لذلك بتمكني املدعي من الرتقية 

إىل السلم ...«.

الطلبني حتى  العديد من األحكام تستجيب لكال  واملالحظ أن 
دون أن تتأكد مام إن كان طلب التسوية قد أديت عنه الرسوم 
التي تؤدي إىل  العيوب الشكلية  القضائية أو أنه معيب بأحد 
الترصيح بعدم قبوله مام يوحي أن املحكمة ال تعمد سوى إىل 
إعامل ما تراه من آثار قانونية إللغاء القرار املطعون، مخالفة 

بذلك قاعدة أن القضاء االداري يقيض وال يدير.

االلغاء  دعوى  بني  الجمع  بإمكانية  التسليم  عن  نجم  ولقد 
ودعوى التسوية بشكل تلقايئ بعض الصعوبات يف تنفيذ األحكام 

الصادرة يف هذا اإلطار. 

بعض اإلشكاالت العملية املرتتبة عن الجمع بني 
دعوى اإللغاء ودعوى التسوية يف مقال واحد

اإللغاء  الجمع بني دعوى  املرتتبة عن  القول أن اإلشكاالت  ميكن 
ودعوى التسوية يف مقال واحد ال تقف عند وجوب التوفيق بني 
اإلداري  القايض  الدعويني وأيضا تحديد مجال تدخل  رشوط كال 
بني كال الطلبني عىل أساس اختالف سلطاته عند البت بني دعوى 
آثار  التسوية، بل إن هذه اإلشكاالت تتعدى إىل  اإللغاء ودعوى 
الحكم الصادر يف حالة الجمع بني كال الطلبني واالستجابة لهام معا.

10 تتلخص وقائعه يف أن إحدى التلميذات تقدمت ألجل اجتياز امتحان الباكلوريا )الثانوية العامة( شعبة العلوم التجريبية املزدوجة يف دورة يونيو 2002 بإحدى ثانويات مدينة سطات وعند اإلعالن عن نتائج االمتحان، 
فوجئت بعدم إدراج اسمها من بني الناجحني، فتوصل والدها بعد ذلك، برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، فانتهى األمر إىل ثبوت ذلك فعال، حيث تم تغيري ورقة امتحان الطاعنة 
املتعلقة مبادة الفيزياء، من طرف موظف تابع لوزارة الرتبية الوطنية، بورقة أخرى بيضاء تتعلق بتلميذة أخرى، وأدين ذلك املوظف من أجل التزوير، وتم الحكم عليه من طرف املحكمة االبتدائية بسطات بتاريخ 
2003/4/8 بسنة ونصف حبسا نافذة وبتعويض لفائدة الطاعنة يف حدود 10.000,00 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة االستئناف بسطات بتاريخ 2003/5/12، وعىل إثره تقدمت الطاعنة بتاريخ 
2003/05/28 أمام املحكمة اإلدارية بالرباط بطلب إلغاء  نتيجة االمتحان املذكور بالنسبة لها، وإعالن نجاحها يف شعبة العلوم التجريبية، وبتعويض قدره 500.000,00 درهم، فدفع الوكيل القضايئ للمملكة بعدم قبول 
الطلب، لعدم إمكانية الجمع بني دعوى اإللغاء ودعوى التعويض يف نفس العريضة، ولتقديم طلب اإللغاء خارج األجل القانوين، وبعدم االختصاص النوعي، ألن الرضر الالحق بالطاعنة ناتج عن خطأ شخيص للموظف، 
فضال عن أنه سبق لها أن استفادت من تعويض كمطالبة بالحق املدين أمام القضاء الزجري اتجاه مرتكب التزوير، فأصدرت املحكمة اإلدارية الحكم املشار إليه أعاله، الذي قضت مبوجبه بإلغاء قرار رسوب الطاعنة 

يف امتحانات الباكالوريا لسنة 2002 املجراة بأكادميية الشاوية ورديغة، مع ما يرتتب عن ذلك قانونا، وبأداء الدولة املغربية لفائدتها تعويضا قدره 200.000,00 درهم...
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ومن ضمن اإلشكاالت التي تطرح نفسها عىل هذا املستوى نجد 
كيفية تنفيذ الحكم القايض باإللغاء ويف نفس الوقت بالتسوية، 
يف  سيام  األمر،  فيها  استشكل  حاالت   اإلدارة  عىل  طرحت  إذ 
مجال التسوية ألن املحكمة مل تكن قد اكتفت بإلغاء القرار بل 
تعدت ذلك إىل إلزام اإلدارة بتسوية وضعية الطاعن بأثر رجعي 
يف الوقت الذي مل يكن فيها املرسوم املعتمد إلقرار الرتقية نافذا 

يف حالة املعني باألمر )11(.

كام أن من بني اإلشكاالت التي تطرح عىل مستوى تنفيذ األحكام 
الصادرة يف إطار الجمع بني دعوى اإللغاء ودعوى التسوية هو 
وأحكام  اإللغاء  أحكام  بني  الجربية  التنفيذ  إجراءات  اختالف 

القضاء الشامل.

فعىل سبيل املثال، فإن األحكام القاضية بإلغاء القرارات اإلدارية 
االمتناع  أو  بعمل  بالقيام  تلزم  التي  األحكام  قبيل  من  تعد  ال 
تكون  أن  يجوز  التي  األحكام  ليست من  فهي  وبالتايل  بعمل، 
التسوية  أحكام  فإن  املقابل  ويف  التهديدية،  بالغرامة  مشمولة 

يجوز إشفاعها بالغرامة.

بالغرامة  الحاالت  بعض  يف  الحكم  أجاز  قد  القضاء  كان  وإذا 
التهديدية حتى بالنسبة لألحكام الصادرة يف دعوى اإللغاء، فإن 
القضاء ما يزال يف البعض اآلخر من أحكامه ينص عىل أن الغرامة 
التهديدية تقترص عىل األحكام التي يكون منطوقها غايته اإللزام 

بقيام بعمل أو اإلمتناع عن القيام بعمل )12( .

وهكذا، يتضح من خالل هذا القرار أن املحاكم، وإن كانت ما 
تزال مختلفة فيام يتعلق بإقرار الغرامة التهديدية عىل األحكام 
التي ال تتضمن اإللزام بقيام بعمل أو اإلمتناع عن القيام بعمل 
أخرى  قرارات  هناك  أن  إال  املثال،  سبيل  عىل  اإللغاء  كأحكام 

تصدر وتؤكد هذه القاعدة.

الجربي  التنفيذ  وسائل  اختالف  يف  اإلشكال  هذا  إن  وحيث 
إشكال  عنه  يرتتب  الشامل  والقضاء  اإللغاء  قضاء  بني  لألحكام 

تحديد وسيلة التنفيذ املثىل عندما يكون الحكم قد قىض باإللغاء 
والتسوية.

كام أن تنفيذ الحكم القايض بالتسوية قد يعدم أصال الجدوى 
من تنفيذ الشق القايض باإللغاء إذا كانت التسوية تتطلب أصال 
مراجعة القرار املطعون فيه، وهو ما يطرح الجدوى أصال من 
يف  األحكام  غاية  أن  دام  ما  التنفيذ  عند  الدعويني  بني  الجمع 

األخري هي تنفيذها.

وبجانب هذه اإلشكاالت هناك إشكال آخر يطرح عند التنفيذ 
للقرار  املصدرة  الجهة  اختالف  عن  واملرتتب  الجمع  حال  يف 
عىل  اإلشكال  هذا  ويتمظهر  بالتسوية.  امللزمة  والجهة  امللغى 
سبيل املثال يف الحالة التي يكون فيها املعني باألمر قد طعن يف 
قرار املحاسب الذي رفض التأشري عىل قرار التسوية و طلب يف 
نفس الوقت متتيعه بالتسوية املذكورة والتي تختص بها يف آخر 

املطاف سلطة التسمية )13(.

وخالصة األمر، أن اإلشكاالت التي تطرحها إمكانية الجمع بني 
منا  تتطلب  واحدة  عريضة  التسوية يف  ودعوى  اإللغاء  دعوى 
إعادة فتح النقاش حول الحاالت التي ميكن أن يكون لهذا الجمع 
أوىل ال من  الفصل  يكون  قانوين، ومتى  فائدة عملية ومسوغ 

حيث تحقيق املصلحة وال من حيث التربير القانوين.

املوضوع،  هذا  حول  الدائر  النقاش  عن  النظر  وبغض  أنه  غري 
املوارد  تدبري  القضائية يف  املنازعات  املرتتبة عن  فإن اإلشكاالت 
البرشية ال تقف عند هذا الحد ولكن تتعدى وبشكل أشد بروزا 
فإن  أوضح  املنازعات، ومبعنى  تلك  املوضوعي من  الجانب  إىل 
مبادرة رجل اإلدارة عند اتخاذه قرارات لتدبري الوضعية اإلدارية 
للموظف أو العامل يف مرفق اإلدارة، فإن ذلك يسفر عنه منازعات 
عديدة تتطلب تسليط الضوء عليها لفهم مسبباتها والتعامل مع 

تداعياتها يف أفق تجاوزها أو عىل األقل التقليل منها.

11 وتتلخص هذه اإلشكالية يف كون الطاعن تقدم بدعوى يروم من خاللها إلغاء قرار عدم تسوية وضعيته اإلدارية و ذلك من خالل تفعيل مرسوم أقر الرتقية االستثنائية عىل اعتبار أنه كان قد استحق هذه الرتقية قبل 
إحالته عىل التقاعد ، غري أن اإلشكال كان يكمن يف أن آثار املرسوم مل تكن لتنسحب عىل الطاعن ألن املرسوم املذكور وإن كان قد صدر قبل إحالة املعني باألمر عىل التقاعد إال أنه نص عىل أن آثار الرتقية التي أقرها 
ال تنسحب إال بأثر  مستقبيل ، وقبل رسيان تلك اآلثار كان املعني باألمر قد أحيل عىل التقاعد. ولقد وجدت اإلدارة نفسها أمام صعوبة حقيقية ألن الحكم قد حدد بالضبط تاريخ احتساب الرتقية وهو التاريخ الذي 
مل تعد فيه اإلدارة صاحبة االختصاص التخاذ أي قرار لفائدة هذا األخري وذلك النتفاء العالقة الوظيفية بينهام. ولقد كان ممكن أن يحل هذا اإلشكال لو كان الحكم قد صدر بإلغاء القرار الضمني، وكان ميكن لإلدارة أن 
تدرس الحاالت املمكنة لتنفيذ هذا الحكم ، أما وأن الحكم قد حدد تاريخ احتساب الرتقية بالضبط فإن اإلدارة   كانت مغلولة اليدين  عن تجاوز منطوقه. وهو ما حذا بها إىل تقديم صعوبة يف التنفيذ أمام قايض التنفيذ.

12 ويف هذا الصدد، صدر قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/2243 وتاريخ 2015/11/05 يف امللف اإلداري عدد 2015/1/4/577 جاء فيه ما ييل : »حيث صح ما نعى به الطاعن القرار املسـتأنف ذلك أن الفصل 488 
من قانون املسطرة املدنية قرن الغرامة التهديدية برفض املنفذ عليه أداء التزام أو خالف التزام باإلمتناع عن عمل« .

 13 واملالحظ أن هناك عديد من القرارات التي تعترب أن رفض املحاسب التأشري عىل قرار للتسوية هو قرار إداري قابل لفحص املرشوعية ، ومن ضمن تلك القرارات نورد ما ييل :

     * القرار الصادر تحت عدد 312 بتاريخ 2005/4/20 يف امللف عدد 205/1/4/161 الذي جاء فيه : » وإن قرار وزير الداخلية يف هذا الشأن رقم 34.96 بتحديد كيفية تنظيم املباراة مل يصدر إال بتاريخ 1996/01/09، يف 
حني أن املباراة كانت قد جرت يف 29 و 30 غشت 1992، وهو ما ال يجادل فيه املستأنف عليه، وهذا يعني أن املباراة قد جرت يف غياب أي ضابط قانوين وأن الترصف الذي تم بخالف القانون كام أشري إليه ال ميكن أن 
ينتج عنه أي أثر قانوين، وبالتايل مل ينشأ للمستأنف عليه أي حق من املشاركة يف املباراة املشار إليها وأن قرار القابض برفض التأشري يبقى مرشوعا وأن الحكم املستأنف ملا خالف هذه النتيجة يكون قد جانب الصواب« . 

    - القرار عدد 183 الصادر بتاريخ 2005/03/09 يف امللف رقم 2003/1/4/3734 الذي جاء فيه ما ييل : » والحالة أن الطاعن يتمسك بأنه اجتاز املباراة يوم 1994/04/28 كام أورد يف مقاله االفتتاحي للدعوى فكان ما 
أدىل به يؤكد أن املباراة التي متسك بنجاحه فيها أجريت قبل يومني من اجتامع اللجنة التي كان يجب أن يسبق إجراء املباراة للبت يف تشكيل الهيئة املرشفة عىل املباراة وليس بعد ذلك، فكان هذا اإلخالل الجوهري 

وحده كافيا الستنتاج أن رفض التأشري عىل النجاح يف املباراة املذكورة كان مبنيا عىل سبب مرشوع«. 

املصدر: الوكالة القضائية للمملكة
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يفوق  ما  تسوية  من  متكن  املصالحة   : الجمركية  املنازعات 
70% من القضايا سنويا

تشمل املنازعات الجمركية مجموع النزاعات التي تنشأ بني اإلدارة واألشخاص الذاتيني 
أو املعنويني مبناسبة قيامهم بأفعال تشكل خرقا للقوانني واألنظمة الجمركية. ومن أجل 

حلها، تخضع هذه املنازعات إما ملسطرة املتابعات القضائية أو املصالحة الجمركية.
عرف املرشع املخالفة الجمركية بأنها كل عمل أو امتناع مخالف 

هذه  مبقتىض  عليه  ومعاقب  الجمركية  واألنظمة  للقوانني 

باقي  غرار  عىل  الجمركية  املخالفات  إثبات  وميكن  النصوص. 

الجرائم بجميع وسائل اإلثبات القانونية، لكن يبقى املحرض هو 

الوسيلة الرئيسية إلثبات املخالفات يف امليدان الجمريك.

منذ  املحارض  تسجيل  يف  املعلومايت  النظام  اعتامد  تم  وقد 

فاتح غشت 2016 حيث تم تسجيل 38399 محرض إىل غاية 

31 دجنرب 2017.

املتابعات القضائية

الجنح الجمركية مبارشة من طرف  العمومية يف  تقام الدعوى 

النيابة العامة أو مببادرة من اإلدارة، أما يف املخالفات فال ميكن 

للنيابة العامة مامرسة الدعوى العمومية إال بعد تحريكها من 

طرف اإلدارة.

ويف هذا الصدد، فقد سجلت اإلدارة 13169 شكاية منذ بداية 

التسجيل اآليل  إىل غاية 31 دجنرب 2017.

املصالحة الجمركية

أعوان  يقوم  الجمريك،  الغش  ومحاربة  الوقاية  مهام  إطار  يف 

واألنظمة  للقوانني  خرقا  املرتكبة  املخالفات  بإثبات  الجامرك 

يف  نزاعات  ذلك  عن  فتنشأ  الرصف،  وتنظيامت  الجمركية، 

مواجهة مرتكبي املخالفات، هذه النزاعات تتم تسويتها إما عن 

طريق إحالة النزاع إىل القضاء، أو عن طريق الصلح.

فالتسوية عن طريق الصلح متثل خصوصية يف القانون الجمريك، 

الجمركية  النزاعات  لتسوية  واألنجع  األرسع  الوسيلة  وتبقى 

وقانون الرصف، وفيها فائدة متبادلة لطريف املصالحة.

وتتعدد مزايا املصالحة املتعارف عليها، فهي وسيلة رسيعة وغري 

مكلفة كالتسوية القضائية، سواء بالنسبة لإلدارة أو للطرف اآلخر.

كام تساعد هذه املسطرة اإلدارة، من خالل مراقبة املخالفات 

يف  املتمثل  دورها  مامرسة  عىل  التجارية،  بالعمليات  املرتبطة 

الردع والوقاية، يف حني متكن املقاولة من الحفاظ عىل أرسارها، 

وبالتايل عىل سمعتها ونشاطها داخل النسيج االقتصادي.

من  متكن  املصالحة  جبائية،  آثار  لها  التي  املخالفات  حالة  يف 

التحصيل الرضايئ للرسوم  الجمركية املستحقة. متكن املصالحة 

القيمة  ذات  للمخالفات  الرسيعة  املعالجة  من  اإلدارة  ايضا 

البسيطة، وخاصة مخالفات الطبقة الرابعة.

سنويا، متكن املصالحة الجمركية من تسوية ما يفوق 70% من 

سجلت   2017 سنة  من  األول  الفصل  فخالل  املثبتة.  القضايا 

القضايا  من   2/3 أي   %68 نسبة  الصلح  طريق  عن  التسوية 

املثبتة خالل هذه املرحلة.

تحصيل الديون الجمركية

إىل  بالسعي  الخارجية  املصالح  صعيد  عىل  القباضات  تتكلف 

مدونة  ملقتضيات  وفقا  واستخالصه  الجمريك  الدين  تحصيل 

تحصيل الديون العمومية املنظمة بالقانون رقم 97-15 بتاريخ 

03 ماي 2000. 

من  املعتمدة  التحصيل  ومساطر  إجراءات  أن  بالذكر،  وجدير 

قبل القباضات الجمركية كانت وال تزال محط عناية دقيقة من 

طرف املصلحة املركزية املعهود إليها باالختصاص يف املوضوع 

والتي تعمل باستمرار عىل تحقيق مزيد من الفعالية والنجاعة 

يف تحصيل الدين الجمريك، وذلك يف إطار معادلة املوازنة بني 

حفظ حقوق الخزينة ومراعاة الحقوق املضمونة للملزم.
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من  مجموعة  أعينها  نصب  اإلدارة  جعلت  الغاية  ولهذه 

األولويات من أجل الرفع من مستوى العقلنة يف تدبري مساطر 

تحصيل الدين الجمريك نذكر منها عىل سبيل اإلشارة: 

• عقد رشاكات مع األغيار املتوفرين عىل املعلومة املفيدة يف 

التحصيل، خاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واألبناك؛ 

اإلدارة من  الذي مكن  الرضائب  الرشاكة مع مديرية  اتفاق   •

تنفيذ عدد مهم من اإلجراءات لألغيار الحائزين عىل مبالغ 

الرضيبة عىل القيمة املضافة موضوع اإلرجاع.

• تفعيل مسطرة إلغاء الدين املتعذر تحصيله، عن طريق تبني 

دليل لإللغاء روعي يف تنزيله ترسيع وثرية اتخاذ القرار  وتبسيط 

رشوطه، وذلك بهدف تخفيف العبء املحاسبي عن القابض 

ومتكينه من التفرغ لتحصيل الديون األوفر حظا يف االستخالص؛ 

• انخراط اإلدارة يف تفعيل مقتضيات املادة 7 من القانون املايل 

2018 املستصدرة بناء عىل اقرتاح إدارة الجامرك والرضائب 

وذلك  املتأخرات،  من  مهم  تصفية جزء  بغاية  املبارشة،  غري 

الوفاء  عىل  االقتصاديني،  الفاعلني  خاصة  املدينني،  بتحفيز 

الغرامات والزيادات  إعفائهم من  اإلدارة مقابل  مبستحقات 

وصوائر التحصيل.

املصدر: مديرية اجلمارك والضرائب غير املباشرة
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نزاعات امللك الخاص للدولة
االسرتاتيجي  املخطط  محاور  أهم  من  وتدبريها  القضائية  النزاعات  من  الوقاية  تعد 
منهجية  وفق  املنازعات  لتتبع  معطيات  قاعدة  وضعت  حيث  الدولة.  أمالك  ملديرية 

التدبري الالممركز تروم تثمني الرصيد العقاري ونجاعة تدبريه.

تندرج حامية الرصيد العقاري للدولة ضمن املهام املوكولة إىل 
مديرية أمالك الدولة باعتبارها الجهة املخول لها تدبري الرصيد 
العقاري للدولة )امللك الخاص(. ولتحقيق هذه الغاية، تم تحديد 
للمديرية،  االسرتاتيجي  املخطط  ضمن  التدابري،  من  مجموعة 
تعطي األولوية للجانب املتعلق بالوقاية من النزاعات وتثمني 
العمومية يف  الخاص للدولة وضامن مواكبته للسياسات  امللك 
مجال االستثامر، ثم تدبري هذه النزاعات بكيفية عقالنية لتقليل 

حجم الخسائر واملخاطر التي قد تحدق مبصالح الدولة.

وميكن مقاربة تدبري النزاعات القضائية املتعلقة بامللك الخاص 
للدولة من خالل محورين، يتناول األول الوقاية من النزاعات، 

ويخصص املحور الثاين لتدبري هذه النزاعات.

الوقاية من النزاعات القضائية

تتجىل أهم تدابري الوقاية من النزاعات القضائية يف:

النزاعات  تفادي  التسيري وتنميطها من أجل  أساليب  • تحسني 
القضائية وتعزيز أسلوب الوقاية منها، وذلك من خالل إصدار 
مجموعة من الدوريات التي تنظم كيفية التعامل مع بعض 
الوضعيات التي متس بامللك الخاص للدولة من قبيل تسوية 
اإلدارات  طرف  من  الدولة  أمالك  عىل  الواقعة  االختالالت 

واملؤسسات العمومية أو الجامعات املحلية؛   

• وضع مجموعة من الدالئل رهن إشارة املوظفني العاملني باملديرية، 
والخاصة باملساطر املتعلقة بتسيري امللك الخاص للدولة؛

التدبري لضامن الرسعة  الالممركز كمنهجية يف  التدبري  • اعتامد 
والنجاعة والفعالية املطلوبة؛

• االشتغال يف الوقت الحايل عىل إعداد مدونة قانونية تهم امللك 
الخاص للدولة من خالل تحيني النصوص القانونية والتنظيمية 
للدولة،  العقاري  للرصيد  الالزمة  الحامية  لتوفري  وتبسطيها 

واملعروضة حاليا عىل أنظار األمانة العامة للحكومة؛

• وضع خارطة للمخاطر املتعلقة بالنزاعات القضائية لوضع تدابري 
استباقية تحول دون بروز نزاعات جديدة أو تفاقهام.

تدبري النزاعات القضائية

 تجدر اإلشارة إىل أن املنازعات القضائية للدولة )امللك الخاص( 
الخاص  امللك  أن  اعتبار  عىل  للقانون،  العامة  للقواعد  تخضع 
للدولة ال يتمتع بأي امتياز، شأنه يف ذلك شأن أمالك الخواص، 
مدونة  والعقود،  االلتزامات  قانون  القوانني:  هذه  أمثلة  ومن 

الكراء، قانون التحفيظ العقاري، مدونة الحقوق العينية...

ولإلشارة، فإن بعض النزاعات التي ترتبط مبساطر خاصة تخضع 
للنصوص القانونية املنظمة لها وذلك من قبيل الظهري املنظم 
لإلصالح الزراعي واسرتجاع األرايض الفالحية لألجانب والقوانني 

املتعلقة بتفويت املساكن الوظيفية.

يتم من  القضائية  النزاعات  تدبري ملفات  فإن  الصدد،  ويف هذا 
طرف املديريات الجهوية ألمالك الدولة واملندوبيات التابعة لها، 
مهمة  املركزية  املصالح  وتتوىل  لها،  املخولة  لالختصاصات  طبقا 
اإلرشاف والتوجيه ومبارشة بعض القضايا التي تكتيس درجة من 
األهمية من حيث القيمة أو الخطورة التي تشكلها عىل ملكية 

الدولة.

بخدمات  االستعانة  تتم  الدولة،  دفاع  أوجه  تعزيز  أجل  ومن 
التي  القضايا  يف  الدفاع  يتوىل  الذي  للمملكة  القضايئ  الوكيل 
يكون موضوعها الطعن باإللغاء ضد القرارات املشرتكة لوزراء 
الداخلية والفالحة واملالية الصادرة بتعيني العقارات الفالحية يف 
إطار الظهري مبثابة قانون بتاريخ 2 مارس 1973، تنقل مبوجبه 
إىل الدولة ملكية العقارات الفالحية أو القابلة للفالحة اململوكة 

لألشخاص الذاتيني األجانب أو األشخاص املعنويني.

كام يشمل التنسيق مع الوكيل القضايئ، القضايا التي تهم قطاع 
املجال  يف  الرشاكة  وقطاع  الوظيفي  والسكن  الزراعي  اإلصالح 

الفالحي والقضايا املتعلقة بشؤون املوظفني.

بشأن  املحامني  بخدمات  االستعانة  تتم  الحاالت،  بعض  ويف 
قضايا تكتيس صبغة خاصة من قبيل إقامة دعاوى نزع امللكية 
وتحديد التعويض بشأن األوعية العقارية الالزمة إلحداث بعض 

املشاريع والتجهيزات الكربى. 



27مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 34 - يونيو 2018

تشخيص واقع املنازعات القضائية للدولة 

ضمن  القضائية  باملنازعات  خاص  معلومايت  تطبيق  وضع  تم 
القاعدة املعلوماتية ألمالك الدولة والتي تسمح بإدراج امللفات 
وكذا تحيني املعطيات الخاصة بها بشكل مستمر، وهي املهمة 
بينام  املديرية،  لهذه  الخارجية  املصالح  بها  القيام  تتوىل  التي 
يوفر هذا التطبيق لوحة للقيادة تتم االستعانة بها عىل الصعيد 

املركزي لتتبع هذا امللف.

وتتكون النزاعات القضائية التي تهم امللك الخاص للدولة من 
عدة أصناف، منها نزاعات التحفيظ العقاري والقضايا املدنية 
كالدعاوى املتعلقة بالكراء واإلفراغ باإلضافة إىل الدعاوى التي 
يقيمها الخواص أمام القضاء اإلداري للمطالبة بإلغاء القرارات 
املشرتكة  الوزارية  للقرارات  بالنسبة  الشأن  هو  كام  اإلدارية 

املتعلقة بتعيني العقارات املسرتجعة من األجانب.

ويشهد عدد ملفات النزاعات القضائية التي تهم امللك الخاص 
ملفات  وترية  ترتفع  أن  املتوقع  ومن  مستمرا،  تزايدا  للدولة 
تهدف  والتي  املديرية  فتحتها  التي  األوراش  بفعل  النزاعات 
بالخصوص إىل حامية أمالك الدولة من خالل مبارشة مساطر 
تحفيظها وتسوية وضعيتها القانونية ومواجهة االحتالالت التي 

تتعرض لها.

ويبلغ عدد ملفات النزاعات حاليا 9.971 ملفا تتعلق بعقارات 
تبلغ مساحتها اإلجاملية 382.740 هكتارا تقريبا.

توزيع النزاعات القضائية

للدولة  الخاص  امللك  عىل  ترد  التي  القضائية  النزاعات  تتوزع 
حسب نوعية العقار ونوعية القضايا وحسب املراحل القضائية 

للدعاوى، ثم نوعية الدعاوى وكذا التوزيع الجغرايف.
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املصدر: مديرية أمالك الدولة
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االجتامعات السنوية ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف دورتها 43

عرفت الدورة 43 لالجتامعات السنوية للبنك اإلسالمي للتنمية 

يف  األعضاء  البلدان  من  واملالية  لالقتصاد  وزيرًا   57 مشاركة 

املؤسسات  العديد من  ألف شخصية ميثلون  البنك، وأكرث من 

من  وخرباء  والدولية  واإلقليمية  العربية  املالية  والهيئات 

إىل  االجتامعات  وتهدف هذه  االقتصادية.  القطاعات  مختلف 

التحديات  ملعالجة  مثاليا  إطارا  األعضاء  الدول  مسؤويل  منح 

التي تواجه اقتصاداتهم والفرص املمنوحة لهم.

يقوم  الذي  بالدور  بوسعيد  محمد  السيد  أشاد  تدخله،  خالل 

به البنك اإلسالمي للتنمية من خالل اعداد اسرتاتيجيات رشاكة 

قطرية جديدة مع الدول األعضاء وتعزيز فعالية تدخالت البنك 

وتحفيز جذب االستثامرات وتشجيع التجارة البينية وعمليات 

دعم القطاع الخاص.

التي  املتعددة  التحديات  إىل  واملالية  االقتصاد  وزير  وأشار 
الحالية  االقتصادية  الظرفية  اإلسالمية يف ظل  البلدان  تواجهها 
البنك  مجموعة  دعا  كام  والدويل.  اإلقليمي  املستوى  عىل 
االسالمي للتنمية إىل مزيد من املواكبة والدعم لبلدانها األعضاء 
من أجل تحقيق التحول الهيكيل والتنويع االقتصادي يف اتجاه 
الكايف من فرص  القدر  توفري  إنتاجية متكن من  أكرث  قطاعات 

الشغل للشباب.

وركز السيد محمد بوسعيد بهذه املناسبة عىل أهمية مبادرات 
التعاون والرشاكة  الرامية إىل تطوير  البنك اإلسالمي  مجموعة 
لتعزيز  الريادي  البنك  ودور  االفريقية  العربية  االسرتاتيجية 
املبادالت التجارية العربية االفريقية ومتويل املشاريع االمنائية 
عىل  التوقيع  بعد  وخاصة  االندماجي  البعد  ذات  املشرتكة 

اتفاقية انشاء منطقة التبادل الحر القارية االفريقية.

انعقدت الدورة 43 لالجتامعات السنوية للبنك اإلسالمي للتنمية بتونس من يوم األحد 
فاتح أبريل إىل الخميس 5 أبريل 2018. عىل هامش هذه االجتامعات عقد السيد محمد 
العربية واالسالمية  الدول  لقاءات مع نظرائه يف  االقتصاد واملالية، عدة  بوسعيد، وزير 

واالفريقية تم التطرق خاللها اىل سبل تعزيز عالقات التعاون الثنايئ.
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وقد تم خالل هذا االجتامع تعيني السيد محمد بوسعيد رئيسا 
ملجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية ملدة سنة تنتهي بعد 
اختتام أشغال االجتامع السنوي 44 للمجلس والذي ستحتضنه 
مراكش.  مبدينة   2019 أبريل   4 إىل   2 من  املغربية  اململكة 
ترحيبه  عن  املناسبة  بهذه  واملالية  االقتصاد  وزير  أعرب  وقد 

مبحافظي الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية يف املغرب.

البنك اإلسالمي للتنمية ميون املغرب مببلغ 6,8 
مليار دوالر

يف تدخله خالل افتتاح الدورة 43 لالجتامعات السنوية للبنك 
اإلسالمي للتنمية رصح السيد الوزير، أن املغرب يحتل املرتبة 
السادسة من حيث االستفادة من التمويالت التي منحها البنك 
منذ إحداثه يف 1975، حيث بلغت هذه التمويالت حوايل 6,8 

مليار دوالر متم 2017.

وأفاد أن البنك اإلسالمي للتنمية منح املغرب 2,8 مليار دوالر 
والنقل   ،)%40( الطاقة  قطاعات  يف  امنائية  مشاريع  إلنجاز 
)27%(، واملاء والتطهري )25%(، والفالحة )7%(، فيام منح 4 
ماليري دوالر كتسهيالت للتجارة الخارجية لفائدة القطاع الخاص 

واملؤسسات العمومية.

بوسعيد  السيد  الجانبني، كشف  بني  التعاون  آفاق  وبخصوص 
أن البنك بصدد إعداد اسرتاتيجية رشاكة جديدة للفرتة ما بني 
إطار  استفادت يف  املغربية  اململكة  بأن  2018 و2021، مذكرا 
اسرتاتيجية الرشاكة 2013-2016 من متويالت بلغت 1,8 مليار 

دوالر من إجاميل املبلغ املخصص البالغ 2,4 مليار دوالر. 

نحو تعزيز الرشاكة جنوب – جنوب 

ذكر السيد الوزير خالل تدخله بالتوقيع بني املغرب ومجموعة 

البنك اإلسالمي للتنمية يف سنة 2015 عىل مذكرة تفاهم لدعم 

الرشاكة جنوب – جنوب مع الدول اإلفريقية جنوب الصحراء 

القطاع  ومساهمة  البلدان  هذه  نحو  املغربية  التجربة  لنقل 

البنك  التي ميولها  اإلفريقية  التنموية  الربامج  الخاص يف بعض 

بإفريقيا.

وأشاد السيد بوسعيد بأهمية الدور الذي يقدمه البنك اإلسالمي 

للتنمية يف متويل املشاريع والربامج االقتصادية بالدول اإلسالمية 

يف إطار مقاربة تشاركية. كام أفاد أن االجتامعات السنوية الـ43 

دوالر  مليون   500 ب  صندوق  بخلق  متيزت  البنك  ملجموعة 

لتمويل مشاريع يف إطار الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

وبوضع آلية خاصة باإلنشاء واالبتكار. كام اعترب السيد بوسعيد 

للبنك  األساسية  التوجهات  إطار  يف  تندرج  القرارات  هذه  أن 

تعيق  التي  العقبات  عىل  التغلب  أجل  من  للتنمية  اإلسالمي 

التنمية يف العامل اإلسالمي والعريب من خالل وضع منوذج جديد 

للتنمية.

طبقا  بارش  املغرب  بأن  الوزير  السيد  ذّكر  السياق،  هذا  يف 

إرساء  يف  عميق  بشكل  التفكري  السامية،  امللكية  للتوجيهات 

كافة  لتطلعات  االستجابة  إىل  يرمي  للتنمية  جديد  منوذج 

وتحسني  الشباب  بتشغيل  املرتبطة  التحديات  ورفع  املواطنني 

الخدمات االجتامعية.

املصدر:  مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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املالية  وزراء  مؤمتر   : إلفريقيا  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة 
والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة

جانب شخصيات  إىل  شارك  الذي  بوسعيد،  محمد  السيد  أكد 
حكومية وأكادميية إفريقية مرموقة، يف أشغال مائدة مستديرة 
الحيز  األفريقية:  القارية  الحرة  التجارة  »منطقة  عنوان  تحت 
القوي  االنخراط  عىل  االفريقية«،  املالية  واالستدامة  املايل 
والفعال للمملكة املغربية يف تعزيز أسس االندماج بني بلدان 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  رؤية  إطار  يف  اإلفريقية،  القارة 
وتفعيل  تقوية  عىل  والقامئة  جنوب-جنوب  للتعاون  السادس 
الشاملة  التنمية  تحديات  لرفع  مهيكلة  تنموية  مبادرات 

واملستدامة بإفريقيا.

اتفاقية  بتوقيع  بوسعيد  محمد  السيد  رحب  املناسبة،  وبهذه 
تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية يف مارس املايض 
بهدف  االفريقي  االندماج  رئيسية يف مسار  تعد خطوة  والتي 
للقارة من  الهيكيل  التحول  اإلقليمية وترسيع  التجارة  تكثيف 

خالل بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة.

ويف هذا الصدد، قدم السيد الوزير الخطوط العريضة للتجربة 
العامة  املالية  وتعزيز  املحلية  املوارد  تعبئة  مجال  املغربية يف 
ببالدنا  االنتاجي  للنسيج  االقتصادي  التنويع  تدعيم  أجل  من 
وتحقيق منو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، كام أكد عىل أن 
تفعيل مرشوع منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية ومواكبتها 
عرب سياسات عمومية مالمئة من شأنه أن يتيح إمكانات مهمة 

من أجل ترسيع التحول الهيكيل لجميع البلدان االفريقية.

السلطات  بذلتها  التي  الجهود  إىل  الوزير  السيد  وأشار 
اقتصادية  املاكرو  للتوازنات  األمثل  التدبري  لضامن  العمومية 
وتوسيع هوامش امليزانية، من خالل وضع إطار جديد إلعداد 
ترشيد  إىل  إضافة  الرضيبية،  اإلدارة  وتحديث  امليزانية  وتنفيذ 
رشاكات  وتشجيع  نجاعتها  من  والرفع  العمومية  االستثامرات 

القطاعني العام والخاص يف متويل مشاريع البنيات التحتية.

وقد عرب السيد محمد بوسعيد عن استعداد املغرب الحتضان 

الدورة املقبلة ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا خالل سنة 2019. 

ألشغال  هاما  وفدا  بوسعيد  محمد  السيد  ترأس  فقد  للتذكري، 

لرئيس  الثانية  النائبة  السيدة فاطمة سيدة،  املؤمتر يضم  هذا 

الناجم  والسيد  الحمراء  للعيون-الساقية  الجهوي  املجلس 

والسفري  الذهب،  للداخلة-واد  الجهوي  املجلس  عضو  بكار، 

محمد عرويش، املندوب الدائم للمملكة املغربية لدى االتحاد 

االفريقي ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، باإلضافة إىل 

الدويل، ووزارة االقتصاد  الخارجية والتعاون  ممثلني عن وزارة 

واملالية، ووزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي، 

الدامئة  والبعثة  املغرب  وبنك  للتخطيط،  السامية  واملندوبية 

للمملكة املغربية لدى االتحاد االفريقي.

أجل  من  والتزكية  باإلجامع  املغرب  اختري  أخرى،  جهة  من 

احتضان املؤمتر الوزاري الثاين والخمسني للجنة األمم املتحدة 

اتخاذ  تم  وقد   .2019 يف  انعقاده  املزمع  إلفريقيا  االقتصادية 

أسفرت  مداوالت  عقب  املقبلة  للدورة  املغرب  احتضان  قرار 

عن اعتامد إعالن وزاري للمؤمتر الحادي والخمسني والذي أقر 

بالصناعة  للنهوض  االفريقية  الحر  التعاون  منطقة  بإمكانات 

والتنوع االقتصادي والتنمية وذلك من أجل ازدهار القارة. 

ويعكس قرار عقد هذا املؤمتر ألول مرة يف املغرب الثقة التي 

االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة  وكذا  األفريقية  الدول  تضعها 

السادس،  امللك محمد  قيادة جاللة  اململكة تحت  إلفريقيا يف 

بإفريقيا  شاملة  تنمية  إىل  الرامية  مبجهوداته  اعرتافا  ومتثل 

وتعزيز التعاون جنوب - جنوب. 

انعقدت الدورة الحادية والخمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية للجنة 
األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا يومي 14 و15 ماي 2018 يف أديس أبابا بإثيوبيا، حول موضوع 
»منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية والحيز املايل من أجل إيجاد الوظائف والتنويع االقتصادي

املصدر:  مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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اختيار املغرب رسميا الحتضان دورة 2021 لالجتامعات السنوية 
ملجموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 

متثل االجتامعات السنوية ملجموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل املوعد السنوي 

الهام للاملية الدولية، ومناسبة ملناقشة الظرفية الدولية ومنو ومتويل االقتصادات ومحاربة 

الفقر والفوارق االجتامعية.

تم اختيار املغرب رسميا الحتضان دورة 2021 
الدويل  البنك  ملجموعة  السنوية  لالجتامعات 
وصندوق النقد الدويل، وذلك بعد عملية طويلة 

لتقييم الرتشيحات املقدمة من قبل 13 بلدا.

للقارة  بالنسبة  الثاين  االختيار،  هذا  ويتزامن 
النضامم   60 الذكرى  مع   ،1973 منذ  اإلفريقية 
 ،1958 أبريل   25 املؤسستني يف  لهاتني  اململكة 

حيث يكرس ثقة مجموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 
العاملي  الحدث  هذا  تنظيم  يف  النجاح  عىل  املغرب  قدرة  يف 
الكبري. كام يعكس مساندة ودعم هاتني املؤسستني للسياسات 

االقتصادية واإلصالحات الهيكلية التي يقوم بها املغرب. 

وستعقد دورة 2021 مبدينة مراكش يف أكتوبر 2021، وستكون 
املغرب  فيها  انخرط  التي  املهيكلة  اإلصالحات  لعرض  مناسبة 
وكذا مختلف اإلنجازات التي حققها. كام ستشكل هذه الدورة 
فرصة ملناقشة وتبادل اآلراء مع صناع القرار والخرباء الدوليني 

حول سبل تطوير التعاون الدويل واإلقليمي. 

يذكر أن السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، قد ترأس 
يومي 13 و14 من مارس املايض وفدا هاما ملقر مجموعة البنك 
تعزيز  أجل  من  واشنطن،  يف  الدويل  النقد  وصندوق  الدويل 
ترشيح املغرب الستضافة الدورة 2021 من االجتامعات السنوية 
املناسبة  بهذه  بوسعيد  السيد  أجرى  كام  املؤسستني.  لهاتني 
سلسلة من اللقاءات مع مدراء ومسؤولني من مجموعة البنك 

الدويل وصندوق النقد الدويل.

و قد أكد السيد الوزير بهذه املناسبة عىل أن املغرب يتوفر عىل 

التظاهرات،  هذه  مثل  الحتضان  والضامنات  املؤهالت  جميع 

وذلك بفضل االستقرار واألمن الذي تنعم به بالدنا، باإلضافة إىل 

آفاق النمو والتطور وكذا البنيات التحتية والخربة التي اكتسبها 

املغرب يف مجال تنظيم التظاهرات الدولية الكربى، و ذلك  من 

للتغري  املتحدة  األمم  مؤمتر  أشغال  احتضان  يف  نجاحه  خالل 

املناخي COP22 يف نونرب 2016.

كام ذكر السيد بوسعيد بأن هذه التظاهرة مل تنظم يف القارة 

االفريقية ملا يزيد عن أربعني سنة، وقد آن األوان ألن تحىض 

افريقيا برشف تنظيم هذا الحدث.

بينام  واشنطن،  متتاليتني يف  التظاهرة كل سنتني  وتنظم هذه 

 14 من  أزيد  وتجمع  آخر.  بلد  يف  الثالثة  السنة  خالل  تعقد 

ألف من الشخصيات، من ضمنهم وزراء مالية ومحافظو بنوك 

إىل  املؤسستني  هاتني  يف  عضوا  بلدا   189 لـ  ينتمون  مركزية 

الحكومية  غري  واملنظامت  الخاص  القطاع  عن  ممثلني  جانب 

وجامعيني.

املصدر:  مديرية الشؤون اإلدارية و العامة
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القضائية  الوكالة  بني  والبيانات  للوثائق  اإللكرتوين  التبادل 
للمملكة ورشكائها : من أجل تدبري فعال للمنازعات اإلدارية

للمملكة،  القضائية  الوكالة  نظمته  الذي  اللقاء  افتتاح  خالل 

التبادل  حول  والعامة،  اإلدارية  الشؤون  مديرية  مع  بتعاون 

محمد  السيد  ذكر  ورشكائها،  الوكالة  بني  للوثائق  االلكرتوين 

الخرمودي، مدير الشؤون اإلدارية والعامة، بالتوجيهات امللكية 

املتضمنة يف خطاب جاللته بتاريخ 14 أكتوبر 2016 مبناسبة افتتاح 

الخريفية  الدورة 

النواب، مشريا  ملجلس 

جاللته  تأكيد  إىل 

خدمة  وجوب  عىل 

يف  للمواطن  اإلدارة 

وذلك  الظروف  أفضل 

املساطر  تبسيط  عرب 

الخدمات.  وتقريب 

تفعيال  أنه  أوضح  كام 

السامية،  للتعليامت 

السيد  أصدر  قد  كان 

واملالية  االقتصاد  وزير 

إىل  موجها  منشورا 

من  يحثهم  لها  التابعة  الهيئات  ومدراء  الوزارة  مدراء  السادة 

التي  الكربى  األوراش  فيام يخص  الجهود  خالله عىل مضاعفة 

تخدم املواطنني. 

وأبرز السيد املدير بأن مرشوع التبادل االلكرتوين للوثائق بني 

الوكالة القضائية ورشكائها سيعزز الجهود التي تبذلها مديريات 

الوزارة يف إطار التنمية الرقمية كام هو الحال بالنسبة ألنظمة 

والخدمات   ،)…GID – e-budget – GISRH( املعلومات 

.)…simpl – BADR – massar – wadefaujour( االلكرتونية

اإللكرتوين  بالتبادل  املتعلق  املرشوع  هذا  فإطالق  ولذلك 

ملعطيات ملفات املنازعات بتعاون مع كافة الرشكاء واملتعاملني 

ووسائل  املعلومات  تكنولوجيا  تتيحه  ما  استثامر  شأنه  من 

االتصال الحديثة من مزايا لخدمة مصالح اإلدارة، نظرا ملا توفره 

من اقتصاد يف الكلفة  وملا تضمنه من فعالية ورسعة يف األداء. 

كام أن هذا املرشوع من شأنه تعزيز الجهد التحديثي الذي بدأ 

منذ عدة سنوات، والذي انتظم يف إطار مسلسل تحسني وتطوير 

لتبسيط  باإلضافة  وتنظيمي  قانوين  هو  ما  ومس  متواصلني 

ورقمنة  املساطر 

وتطوير  الخدمات 

أنظمة املعلومات.

من جانبه، أشار السيد 

محمد القرصي، الوكيل 

للمملكة،  القضايئ 

املبادرة  هذه  أن  إىل 

املساهمة  شأنها  من 

اسرتاتيجية  إعامل  يف 

الرقمية  التنمية 

إىل  والرامية  للوزارة 

وفعالية  نجاعة  تعزيز 

عمال  وذلك  خدماتها، 

الندوة  امللكية املوجهة إىل املشاركني يف  التعليامت  مبا جاء يف 

الوطنية للوظيفة العمومية بتاريخ  27فرباير 2018 وتلك التي 

السياق  هذا  يف  مذكرا    ،2016 أكتوبر   14 خطاب  يف  جاءت 

اإلدارة  وشمولية  تعميم  عىل  تؤكد  امللكية  التوجيهات  أن  إىل 

اإللكرتونية حتى تخدم املواطن يف أرسع وقت ممكن. 

نقل  مجرد  يف  ينحرص  ال  املرشوع  أن  القرصي،  السيد  وأوضح 

أو  اإللكرتونية  القنوات  إىل  املؤسسة  تؤديها  التي  الخدمات 

حوسبة مسطرة التبادل اإللكرتوين، إمنا تهدف الوكالة القضائية 

من خالله إىل إعادة تصميم جدري لجميع العمليات ومسارات 

الصالح  لخدمة  وموجهة  ومنتجة  فعالة  وجعلها  التبادل 

التوجه  هذا  اختيار  جاء  وقد  العام.  املال  عن  والدفاع  العام 

شكل التبادل اإللكرتوين للوثائق والبيانات بني الوكالة القضائية للمملكة ورشكائها موضوع لقاء 
يوم 8 ماي 2018 بالرباط. ويهدف هذا املرشوع الجديد إىل تدبري فعال للمنازعات اإلدارية. 
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املصدر:  مديرية الشؤون اإلدارية والعامة

املطروحة  الخيارات  ملجموع  متأنية  دراسة  بعد  االسرتاتيجي 

والوقاية  املنازعات  تدبري  مسطرة  تواجه  التي  املشاكل  لحل 

منها، كام أن هذا املرشوع يأيت لتجاوز بعض املشاكل التي أشار 

املنازعات  تدبري  حول  للحسابات  األعىل  املجلس  تقرير  إليها 

كالعامل الجغرايف والعامل الزمني.

زمن  يف  املعقول  غري  من  أضحى  فقد  القرصي،  السيد  حسب 

تكنولوجيا املعلومات أن يتم تبادل الوثائق بطريقة »تقليدية« 

يف وقت طويل يؤثر عىل مسار املنازعة اإلدارية ويرتب مخاطر 

جمة عن التأخر أو عدم اإلدالء بها، كام أصبح من غري املناسب 

أال تتمكن اإلدارة من الدفاع عن نفسها لسبب غياب الوثائق 

أو بعد مكان نشوء املنازعة عن مكان التقايض. لذا يأيت مرشوع 

عن  املرتتبة  املخاطر  تجاوز  أجل  من  هذا  اإللكرتوين  التبادل 

والدفاع  اإلدارية  املنازعات  تدبري  يف  النجاعة  وتحقيق  ذلك، 

عن املال العام، وتقديم الخدمات بشكل مندمج شفاف مؤمن 

ومتواصل.

كام أكد السيد الوكيل القضايئ للمملكة بهذه املناسبة عىل أن 

نجاح هذه املبادرة رهني باالنخراط التام لرشكاء الوكالة القضائية 

للمملكة يف املرشوع وتبنيه وذلك من أجل تحقيق النجاعة يف 

يف  الطلب  جدد  كام  القضاء.  أمام  الدولة  مصالح  عن  الدفاع 

هذا اإلطار للتنسيق مع مصالح الوكالة القضائية للمملكة من 

أجل تجاوز كافة املعيقات التقنية والتنظيمية التي قد تعرتض 

االستغالل الناجع لنظام التبادل اإللكرتوين للوثائق واملعطيات، 

القانونية إلصدار  املصالح  املخاطبني من  أو  املخاطب  وتحديد 

عرب  املتبادلة  الوثائق  عىل  التوقيع  لهم  يخول  الكرتوين  توقيع 

هذه املنصة. 

وقد عرف اللقاء مشاركة كل من السيد محمد القرصي، مدير 

مدير  الخرمودي،  محمد  والسيد  للمملكة،  القضائية  الوكالة 

الشؤون اإلدارية والعامة، والسيد جامل شوطا، ممثل محكمة 

النقض، والسيد محمد بوفلوس، ممثل املديرية العامة للرضائب، 

وكذا ممثل الرشكة التي ساعدت الوكالة القضائية للمملكة عىل 

إعامل منصتها اإللكرتونية لتبادل البيانات والوثائق.

https://www.finances.gov.ma
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القانون التنظيمي لقانون املالية : تنظيم قافلة اخبارية وتواصلية

يعترب القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون املالية، الذي دخل 
حيز التنفيذ منذ فاتح يناير2016 وفق تنزيل تدريجي ميتد عىل 
مدى خمس سنوات، رافعة رئيسية لتكريس ثقافة نجاعة األداء 
والشفافية واملساءلة يف مجال تدبري املالية العمومية. وبهدف 
مواكبة هذا التفعيل التدريجي، حرصت وزارة االقتصاد واملالية 
الخربة  تعبئة  بني  تجمع  والـمواكبة  للتنشيط  آلية  وضع  عىل 
املعلوماتية  النظم  تصميم  وإعادة  التقني  والدعم  العمومية 

وتنظيم دورات تقوية القدرات فضال عن عمليات التواصل.

ويف إطار هذه املواكبة،  نظمت الوزارة قافلة إخبارية وتواصلية 
استقبلت  حيث  عرشة،  اإلثنى  اململكة  جهات  مبراكز  حلت 
مدينة الرباط محطتها االفتتاحية يوم 12 أبريل 2017، تحت 
رئاسة السيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون  اإلدارية والعامة 
 24 يوم  الختامية  مرحلتها  الداخلة  مدينة  استضافت  بينام 
املحققة  املكاسب  وتكريس  تثمني  أجل  ومن   .2017 أكتوبر 
اتخاذها،  املزمع  التدابري  رؤية موحدة حول  القافلة وخلق  يف 
نظمت مبراكش يومه 11 ماي 2018 ورشة لتقييم وتقديم نتائج 

القافلة. 

اإلدارة  ممثيل  جمع  يف  القافلة  هذه  من  الغرض  متثل  وقد 
العمومية عىل املستوى الال ممركز حول رؤية مشرتكة للقانون 

انخراطهم  وتشجيع  املالية،  لقانون   13-130 رقم  التنظيمي 
وتحسيسهم  العمومية  الـاملية  لتدبري  الحديثة  األساليب  يف 
القافلة مشاركة حوايل 1200  التنزيل، حيث عرفت  بتحديات 
متثيليات  عىل  يتوفرون  وزاري  قطاع   23 إىل  ينتمون  ممثل، 
عقدت  التي  الورشات  يف  اململكة،  تراب  مستوى  عىل  جهوية 

عىل مستوى كل مرحلة من املراحل االثني عرشة.

واملراجع  النصوص  عىل  يشتمل  ملفا  املشاركني  كافة  وتلقى 
لقانون  التنظيمي  القانون  تفعيل  إطار  يف  املنجزة  والدالئل 
 130.13 رقم  التنظيمي  القانون  بنص  األمر  ويتعلق  املالية، 
املالية  قوانني  وتنفيد  بإعداد  املتعلق  واملرسوم  املالية  لقانون 
التنظيمي رقم 13-130  القانـــون  و مطويتني حول مضمـون 
لقانــون املاليـــة واملوقع اإللكرتوين للقانون التنظيمي لقانون 
املالية، و كذلك أربعة دالئل تتعلق عىل التوايل بنجاعة األداء 
العملياتية  والقيادة  التدبري  وحوار  امليزانياتية  الربامج  وبناء 

باإلضافة إىل محددات النفقة.

التخصصات  متعدد  فريق  الورشات  تنشيط  عىل  سهر  وقد 
)ممثلني عن وزارة االقتصاد واملالية وممثيل القطاعات الوزارية 
إطار   يف  املربمة  املؤسساتية  التوأمة  إطار  يف  املعبئني  والخرباء 
تنزيل القانون التنظيمي لقانون املالية...( عرب وسائل ووسائط 
وشهادات  عروض  وتقديم  شفوية  مداخالت  منها  مختلفة 
والتعليقات،  واإلجابات  األسئلة  طرح  خالل  من  التفاعل  مع 
وربورتاج مؤسسايت يتضمن شهادات لفاعلني ينتمون للسلطة 
الترشيعية و اإلدارة العمومية و كذا املجتمع املدين، إضافة إىل 

رشيط فيديو توعوي.

وعرفت هذه الورشات تقديم عروض تهم ثالثة مواضيع تتعلق 
عىل التوايل باملبادئ واملفاهيم والـمستجدات والجدول الزمني 
حوار  ومنظومة  الـاملية،  لقانون  التنظيمي  القانون  لتنزيل 
التدبري والقيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة األداء ومنظومة 

مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـاملية. 

التنظيمي  القانون  تنزيل  إنجاح  ضامن  الالمركزية:  املصالح  وانخراط  الجهوي  »البعد  شكل 
لقانون املالية« موضوع قافلة إخبارية وتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون املالية نظمته 
وزارة االقتصاد والـاملية مبراكز جهات اململكة اإلثنى عرشة. وتهدف هذه القافلة إىل تحسيس 

ممثيل اإلدارة العمومية حول تحديات تفعيل القانون التنظيمي لقانون املالية. 
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القطاعات  بعض  لتقديم  مناسبة  الورشات  أشغال  كام شكلت 
لقانون  التنظيمي  القانون  بتنزيل  املتعلقة  لتجربتها  الوزارية 
والدروس  اإلضافات  عىل   الضوء  تسليط  خاللها  تم  املالية، 
اإلدارة  ممثلو  قام  وهكذا،  التجريبية.  العمليات  من  املستقاة 
وقطاع  واملاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  املركزية 
السامية  واملندوبية  املهني  واإلدماج  الشغل  ووزارة  الفالحة 
للتخطيط ووزارة الصحة مبشاركة تجاربهم فيام يتعلق بتنزيل 
القواعد الـميزانياتية والقيادة عىل املستوى الوزاري وكذا وضع 
تدابري املواكبة )التكوين والتحسيس و األرضية املعلوماتية...(.

اإلدارة  ملمثيل  الورشات  هذه  سمحت  ذلك،  إىل  إضافة 
والنقل  التجهيز  )وزارة  الوزارية  للقطاعات  الالمركزية 
الشغل  ووزارة  الفالحة  وقطاع  واملاء  واللوجستيك 
ووزارة  للتخطيط  السامية  واملندوبية  املهني  واإلدماج 
الصحة و املندوبية السـامية للميـاه والغابـات و محاربـة 
للقانون  ومقاربتهم  فهمهم  عن  بالتعبري  التصـحر( 
عىل  لتنزيله  تصورهم  وتقديم  املالية  لقانون  التنظيمي 
املستوى املحيل باإلضافة إىل التعبري عن انتظاراتهم فيام 

يخص تفعيله.

وتبني أن أهم انتظارات املصالح الالمركزية ترتبط برضورة 
إضفاء طابع الرسمية عىل حوار التدبري من خالل عقود 

تجمع بني اإلدارة املركزية و املصالح الالممركزة بهدف ضامن 
إىل  والحاجة  املواطنني  من  القريب  العمومي  العمل  فعالية 
تضمن  القيادة...(  ولوحات  املعلومات،  )نظام  أدوات  وضع 
قيادة وتتبع نجاعة األداء. ورغم ذلك، ال تزال املواضيع املتعلقة 
املحيل  املستوى  عىل  التكوين  وكذلك  البرشية  املوارد  بتوفري 

تشكل صميم اهتاممات املصالح الالممركزة.

وشكل النقاش الذي تلـى أشغال مختلف الورشات شهادة عن 
األهمية التي تحظى بها املنظومة التدبريية املنبثقة عن القانون 
الالممركز. كام عكس  املستوى  الـاملية عىل  لقانون  التنظيمي 
هذا النقاش القيمة الـمضافة لهذا النوع من اللقاءات بالنظر 
لدورها يف تعزيز التملك من طرف الوحدات العملياتية والتي 

تشكل الدعامة الحقيقية إلنجاح أي إصالح.

التي  املواضيع  من  لعدد  واملثمر  الغني  النقاش  تطرق  هكذا، 
باعتبارها  الالمركزية  املصالح  مبسؤولية  الخصوص  عىل  ترتبط 
ما  السيام  العمومية،  السياسات  تنفيذ  يف  فاعال  عنرصا 
يخص تحديد أهداف ومؤرشات قياس وتتبع نجاعة األداء 
نجاعة  وتقارير  )املشاريع  امليزانياتية  الوثائق  وإعداد 
تقنية  مواضيع  مناقشة  متت  ذلك،  إىل  باإلضافة  األداء(. 
تتعلق بالربمجة املزانياتية لثالث سنوات واملحاسبة العامة 
والقواعد  االعتامدات  وترحيل  الكلفة  تحليل  ومحاسبة 
املسرية  الدولة  بإحداث وتدبري مصالح  املتعلقة  الجديدة 
املوارد  تدبري  وكذا  املعلوماتية  واألنظمة  مستقلة  بصورة 
البرشية عىل املستوى الجهوي. كام ركز النقاش عىل أهمية 
منظومة املواكبة وقيادة التغيري يف نرش الثقافة الجديدة 
لقانون  التنظيمي  القانون  تفعيل  وإنجاح  األداء  لنجاعة 

املالية عىل كافة مستويات اإلدارة.

ومتيز اختتام ورشة كل مرحلة بعرض رشيط فيديو توعوي حول 
أداة  شكل  عىل  الـاملية  لقانون  التنظيمي  القانون  مقتضيات 
بيداغوجية وتعليمية، بهدف متكني املشاركني من ترسيخ أهم 
مستجدات القانون التنظيمي ونرش مبادئه لدى الجمهور غري 

امللم بهذا امليدان.
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ورشة لتقديم النتائج ... والتوصيات

التنظيمي  القانون  حول  التحسيسية  القافلة  اختتام  عقب 
للاملية، تم مبراكش يوم الجمعة 11 ماي 2018، ومبشاركة 
القطاعات  وبعض  واملالية  االقتصاد  وزارة  عن  ممثلني 
ورشة  تنظيم  الفرنسية،  الخربة  لوكالة  باإلضافة  الوزارية 
الورشة جاء من أجل  تنظيم هذه  النتائج.  لتقييم وتقديم 
هدف مزدوج يتمثل يف تثمني وتكريس املكاسب املحققة 
يف القافلة من جهة وخلق رؤية موحدة حول التدابري املزمع 

اتخاذها من جهة أخرى. 

أشغال هذه الورشة افتتحها كل من السادة محمد الخرمودي، 
نائب  فريادي،  وحكيم  والعامة،  اإلدارية  الشؤون  مدير 
التكوين،  بقطب  املكلف  والعامة  اإلدارية  الشؤون  مدير 
وتنزيل  بقيادة  املكلف  امليزانية  مدير  نائب  برادة  وأحمد 
القافلة  بأهداف  ذكروا  حيث  للاملية،  التنظيمي  القانون 
والتي تتجىل يف تبسيط وتقريب مضامني القانون التنظيمي 
للاملية وإرشاك وتحسيس املصالح الخارجية للوزارات بهذا 
الورش املهيكل للاملية العمومية يف بلدنا وتوحيد املفاهيم 
وطرق العمل بني جميع املتدخلني. يف هذا االتجاه، خلصت 

الورشة إىل رضورة مشاركة املصالح الالمتمركزة ووضع نظام 

تكوين خاص بها ومواكبتها عىل طريق التنزيل.  

اختتام الورشة متيز بجلسة تفكري من أجل وضع ورقة طريق 

الرامية  التوصيات  من  مجموعة  واقرتاح  املقبلة  لألنشطة 

لتحسني هذه املبادرة، أهمها:

يضم  االختصاصات  متعدد  عمل  فريق  تعبئة  رضورة   •

ممثلني عن مديرية امليزانية مختصني يف إصالح امليزانية 

املختلفة  الوزارية  بالقطاعات  مكلفني  أقسام  ورؤساء 

عىل  الورشات  تنشيط  بهدف  وذلك  وزاريني،  وخزان 

املستوى الالمتمركز؛

• انتقاء املشاركني يف الورشات الجهوية؛

• تطوير تكوين املكونني من أجل ضامن إعادة التكوين عىل 

املستوى الالمتمركز؛

ميدان  يف  الجديدة  التقنيات  واستثامر  التواصل  تحسني   •

التواصل واالعالم؛

• خلق شبكات جهوية للعاملني يف مجال التدبري العمومي.

lof.finances.gov.ma
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األورويب واالتحاد  للرضائب  العامة  املديرية  بني  توأمة  مرشوع 
»تحسني أداء املديرية العامة للرضائب وعالقاتها مع دافعي الرضائب«

األورويب  املغربية واالتحاد  اململكة  التوأمة بني  يدخل مرشوع 
مع  وعالقاتها  للرضائب  العامة  املديرية  أداء  »تحسني  حول 
حددتها  التي  التوجهات  تنفيذ  إطار  يف  الرضائب«  دافعي 
رؤيتها  من  جزءا  تشكل  والتي  للرضائب  العامة  املديرية 
لجودة  واملستمر  الكبري  التحسني  إىل  الرامية  اإلسرتاتيجية 
الخدمة، واإلرشاف عىل نظام الرقابة الرضيبية، وإضفاء الطابع 
الذي  الرقمي  التحول  دعم  عن  فضال  التحصيل،  عىل  املهني 

تشهده املديرية العامة للرضائب.

وقد متت برمجة مرشوع التوأمة عىل مدى 24 شهرا اعتبارا من 
الرئيسية  النقاط  عىل  موزعة  بعثة   17 مع   2017 مارس  فاتح 
الثالثة املكونة لعقد التوأمةوهي: إدارة رضيبية ذات جودة ويف 
التحصيل  التام ملهنة  اإلتقان  الرضائب، وتطوير  دافعي  خدمة 
مجال  يف  اإلدارة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  وتعزيز  الجربي، 

املراقبة الرضيبية.

إدارة رضيبية ذات جودة ويف خدمة امللزمني

البعثات  مّكنت  والفرنسية،  اإلسبانية  التجربتني  إىل  استنادا 
من الوقوف عىل مشاكل االستقبال وإصدار الشهادات بهدف 
اإلجراءات  عىل  املادي  الطابع  حذف  نحو  تدريجيا  التقدم 

اإلدارية وحذف الشهادات التي تكون طلباتها غري مجدية.

تطوير اإلتقان التام ملهنة التحصيل الجربي

نظام  عىل  التوفر  يف  جهة  من  املكون،  هذا  مهام  وتتمثل 
لالستغالل  قابلة  موثوقة،  مبعلومات  مزود  غني  معلومات 
وميكن الوصول إليها من قبل امللزمني وفقا ألبسط اإلجراءات 
مراجعة  ويف  الالزمة،  األمن  لقواعد  التام  االحرتام  مع  املمكنة 
والتحصيل  عام  بشكل  التحصيل  يؤطر  الذي  القانوين  اإلطار 
مختلف  بني  االتساق  ضامن  مع  الخصوص  وجه  عىل  الجربي 
الديون  تحصيل  قانون  للرضائب،  العامة  )املديرية  النصوص 

العامة، والقانون املدين(، من جهة أخرى.

تعزيز اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة يف مجال 
املراقبة الرضيبية

تم إطالع خرباء التوأمة عىل أهمية إنشاء نظام متكامل لجمع 
دفرت  مرشوع  إنتاج  من  مّكن  ما  وهو  املتقاطعة،  املعطيات 
تحمالت للنظام املتكامل لجمع املعطيات املتقاطعة املستقبيل 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  التوأمة.  خرباء  مالحظات  أثرته  والذي 
املنظومة  تنفيذ  العامة للرضائب عىل أهمية  املديرية  شددت 

املتعلقة باالتفاقات املسبقة عىل مثن التحويل.

املكلفني  ملساعدة  دليال  الخرباء  قدم  بعثتني،  وبعد  وهكذا، 
بالتفاوض داخل املديرية العامة للرضائب عىل عقد االجتامعات 

مع الرشكات املهتمة بهذا اإلجراء.

الفاعلون واملنهجية واالنجازات

األورويب  االتحاد  من  خبريا   23 بتعبئة  الثالث  البعثات  قامت 
أطر  بني  مقسمني  للرضائب  العامة  للمديرية  ممثِّلني   107 و 
يسوده  جو  يف  البعثات  هذه  جرت  وقد  وخرباء.  ومسؤولني 

التبادل الذي متيز بجودة عالية بني الطرفني.

املستوى  عىل  باملرشوع  عهد  فقد  املنهجية،  بخصوص  أما 
التنظيمي إىل:

املديرية  التوايل إىل  املنتمني عىل  اثنني من مديري املشاريع   •
العامة للرضائب واالتحاد األورويب؛

املقيم  املستشار  وهو  األورويب  االتحاد  يف  معتمد  مسؤول   •
للتوأمة ونظريه املعني من قبل املديرية العامة للرضائب؛

للرضائب  العامة  املديرية  جانب  من  للمكونات  رؤساء   3  •
واالتحاد األورويب عىل التوايل؛

بعثة   60 حوايل  إطار  يف  تعبئتهم  متت  الجهتني  من  خرباء   •
ممتدة عىل مدى 24 شهرا؛

»تحسني  حول  األورويب  واالتحاد  املغربية  اململكة  بني  التوأمة  مرشوع  من  الهدف  يتمثل 
برنامج  يندرج ضمن  والذي  الرضائب«  دافعي  مع  وعالقاتها  للرضائب  العامة  املديرية  أداء 
»حكامة«، يف دعم املديرية العامة للرضائب للمواطنة الرضيبية من خالل تحسني الخدمات 
املقدمة للملزمني وتعزيز مهام املراقبة الرضيبية وتحصيل الديون الرضيبية؛ وهو ما يتطابق 

بشكل كبري مع توجهات املديرية العامة للرضائب.
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وعىل املستوى الوظيفي، يضمن تتبع األنشطة من خالل عقد 

اجتامعات الستخالص املعلومات يف نهاية كل بعثة من بعثات 

الخرباء، وانعقاد اللجان التوجيهية يف نهاية كل 3 أشهر، وكذا 

ندوات للتقييم يف بداية املرشوع وخالله ونهايته.

يف  املقررة  اإلجراءات  فإن  االنجازات،  مستوى  وعىل  وعموما 

إطار املرشوع تتامىش متاما مع جدول األعامل الذي حدده عقد 

املنجزة، قدم 12  الـ 17  البعثات  البداية. ومن بني  التوأمة يف 

تقريرا.

برنامج »حكامة« 

للرضائب،  العامة  للمديرية  اإلسرتاتيجية  التوجهات  مع  متاشيا 

ومن أجل مواصلة وتوطيد التعاون بني املغرب واالتحاد األورويب 

برنامج  حظي  عموماً،  الحوكمة  ومجال  الرضائب  مجال  يف 

»حكامة« )الحوكمة العامة( مبيزانية قدرها 84 مليون يورو، وتم 

التوقيع عليه بتاريخ 05 دجنرب 2013، لتنفيذه حتى عام 2018. 

ويهدف هذا الربنامج إىل زيادة فعالية وكفاءة وجودة الخدمات 

العمومية من خالل تعبئة أكرث فعالية وإنصافا للتمويل العمومي 

تتسم  ميزانية  إدارة  إدارة عمومية، وال سيام  إرساء  ومن خالل 

بكفاءة وشفافية أكرب.

وتنبثق عن هذا الهدف العام ثالثة أهداف محددة، يقابل كل 

منها محور من عنارص الربنامج:

املحور األول : الرفع من أداء وشفافية ودميقراطية امليزانية من 
خالل دعم إصالح نظام امليزانية عرب تنفيذ قانون تنظيمي جديد 

متعلق بقانون املالية؛

وتعزيز  العمومية  الخدمات  نوعية  تحسني   : الثاين  املحور 
املشاركة واملراقبة املواطنة، من خالل دعم تدابري إصالح اإلدارة 

العمومية خارج املجال املايل، والتي من املحتمل أن يكون لها أثر 

قصري األجل عىل نوعية الخدمات العمومية املقدمة للمواطنني.

النظام  وشفافية  وكفاءة  عدالة  من  الرفع   : الثالث  املحور 
الرضيبي من خالل دعم إصالح السياسة واإلدارة الرضيبية.

تواريخ هامة
• مارس 2000:  دخول اتفاقية الرشاكة األوىل حيز التنفيذ 
والقانونية  واالجتامعية  واملالية  االقتصادية  امليادين  يف 

مع االتحاد األورويب؛

• أكتوبر 2008: منح وضع املركز املتقدم للمملكة املغربية؛

الوضعية  لتنفيذ  العمل  خطة  عىل  املوافقة   :2013  •
املتقدمة التي تنص عىل ما ييل:

• تنفيذ األحكام املتعلقة بالحوكمة الجيدة املنصوص 
عليها يف الدستور املعتمد يف عام 2011؛

• تحديث اإلدارة العمومية؛

• توطيد الالمركزية، والالتركيز اإلداري، وإضفاء الطابع 
اإلقليمي؛

• التعاون يف مكافحة الفساد؛

• إعداد فضاء اقتصادي مشرتك.
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»تعزيز  مجال  يف  التوأمة  إطالق   : األورويب  واالتحاد  املغرب 
مسلسل ميزانية النوع االجتامعي«

يندرج  الذي  املتقدم«،  الوضع  »إنجاح  برنامج  تنفيذ  إطار  يف 

األورويب،  واالتحاد  املغربية  اململكة  بني  القامئة  الرشاكة  ضمن 

ترأس السيد زهري الرشيف، الكاتب 

واملالية،  االقتصاد  لوزارة  العام 

 2018 أبريل   20 الجمعة  يوم 

واملالية  االقتصاد  وزارة  مبدرج 

حفل إطالق »التوأمة املؤسساتية 

النوع  ميزانية  تعزيز  مجال  يف 

االجتامعي« .

التوأمة  إطالق  ورشة  افتتح  وقد 

رئيس  ميكوس،  فيليب  السيد 

التعاون ببعثة االتحاد األورويب بحضور عدد من كبار املسؤولني 

السيد  أعرب  املناسبة،  وبهذه  والفرنسية.  املغربية  اإلدارة  يف 

فيليب ميكوس عن سعادته مبستوى التعاون بني املغرب واالتحاد 

التوأمة  هذه  إطالق  خالل  من  أكرث  سيتوسع  والذي  األورويب 

التي تعترب من املبادرات األوىل يف هذا املجال عرب العامل. هذه 

اآللية حسب السيد ميكوس ستمكن من تعزيز تبادل الخربات 

الجانبني  بني  األسايس  املجال  هذا  الرشاكة يف  وتقوية  واملعارف 

وستشكل مصدر إلهام للقيام مببادرات أخرى يف املنطقة.

من جانبه، ركز السيد أحمد برادة، املدير الوطني ملركز االمتياز 

مليزانية النوع االجتامعي، عىل أهمية هذه التوأمة التي تهدف 

فيام  األورويب  واالتحاد  املغرب  بني  التعاون  تثمني عالقات  إىل 

املكتسبات  االجتامعي، وذلك عىل ضوء  النوع  يتعلق مبيزانية 

يف  املثىل  األوروبية  واملامرسات 

خدمة  يف  وجعلها  املجال  هذا 

تخطيط امليزانية وبرمجتها.

الجنسني،  بني  املساواة  وتقع 

من  أساسية  أرضية  تشكل  والتي 

أجل مجتمع عادل ودميقراطي، يف 

املغرب  بني  القامئة  الرشاكة  قلب 

واالتحاد األورويب. وتلعب ميزانية 

يعد  التي  االجتامعي  النوع 

العمومية  السياسات  توجيه  يف  مهام  دورا  فيها،  رائدا  املغرب 

الحالية، وذلك عرب وزارة االقتصاد واملالية ومركز االمتياز مليزانية 

النوع االجتامعي تحديدا. 

ميول االتحاد األورويب هذه التوأمة املؤسساتية، التي متتد لستة 

أشهر، بغالف مايل يبلغ 250.000 أورو. وتتخذ شكل تعاون بني 

مركز االمتياز مليزانية النوع االجتامعي التابع لوزارة االقتصادية 

الرجل  بني  باملساواة  املكلفة  الدولة  وكتابة  املغربية  واملالية 

واملرأة، واملديرية العامة الفرنسية للتامسك االجتامعي والوكالة 

التي   )Expertise France( الدولية  التقنية  للخربة  الفرنسية 

ستعبئ 13 خبرياً أوروبياً يف امليدان.

خطوة أخرى، تم السري فيها عىل طريق تعزيز الوضع املتقدم للمغرب لدى االتحاد األورويب، 
االجتامعي.  النوع  ميزانية  بتعزيز مسلسل  املتعلقة  املؤسساتية  التوأمة  إطالق  وذلك عقب 
هذه الخطوة من شأنها تعزيز القدرات املؤسساتية لدى مركز االمتياز مليزانية النوع االجتامعي 
النوع يف  القامئة عىل  امليزانية  تجذر  نقاش حول مدى  واملالية وفتح  االقتصاد  لوزارة  التابع 
هذا  يف  املنخرطة  املختلفة  الوزارية  القطاعات  ملواكبة  باإلضافة  املغربية  امليزانية  سياسات 

املسار.

املصدر:  مديرية امليزانية
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التوقيع عىل اتفاقية تعاون بني وزارة االقتصاد واملالية املغربية 
ووزارة املالية وامليزانية امللغاشية

االقتصاد  وزارة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  حفل  مراسم  متيزت 
واملالية ونظريتها امللغاشية باستقبال السيد زهري الرشيف الكاتب 

بالسيد  مصحوبا  للوزارة،  العام 
الشؤون  مدير  الخرمودي  محمد 
رفيع  لوفد  والعامة  اإلدارية 
املستوى من وزارة املالية وامليزانية 
لجمهورية مدغشقر ترأسه السيد 
تهدف  و  العامة.  املحاسبة  مدير 
التعاون  جعل  إىل  االتفاقية  هذه 
وإىل  مستداما  للبلدين  الثنايئ 
تحسني برمجة أنشطة التعاون يف 
وتبادل  التقنية  املساعدة  مجاالت 

الخربات وكذا تطوير الكفاءات. 

بجودة  للوزارة  العام  الكاتب  السيد  أشاد  اللقاء،  هذا  وخالل 
العالقات التي تربط البلدين، كام شدد عىل الجهود التي تبذلها 
اململكة من أجل إنشاء منوذج جديد للتنمية االقتصادية وعىل 
الصدد. كام تطرق ملختلف  الوزارة يف هذا  تلعبه  الذي  الدور 
اإلصالحات التي تقودها الوزارة والستعدادها لتبادل خربتها مع 

رشكائها يف مختلف املجاالت. 

الخربات،  وتبادل  للدراسة  زيارة  إطار  يف  اللقاء  هذا  ينخرط 
رفيعي  ملغاشيني  مسؤولني  عرشة  من  مكونة  بعثة  تقودها 
املستوى إىل مختلف مديريات الوزارة قصد االنتفاع من خربتها 
فيام يخص هيكل وعمل الخزانة العامة املوحدة، ووضع وتنفيذ 
التدبري  إىل  إضافة  امليزانية،  تقارير  إعداد  الدولة وكذا  ميزانية 
بتدبري  املتعلقة  املعلومات  وأنظمة  والدين،  للخزينة  الفعال 
املالية العامة. وشملت هذه الزيارة لقاءات عىل مستوى كل من 
للمملكة،  العامة  والخزينة  والعامة،  اإلدارية  الشؤون  مديرية 

وكذا مديرية امليزانية ومديرية الخزينة واملالية الخارجية. 

الحصة  وأثناء  والعامة  اإلدارية  الشؤون  مبديرية  يتعلق  فيام 
املدير كلمة  السيد  ألقى  الوزارة،  ليوم 7 ماي مبقر  االفتتاحية 
هذه  وخصصت  البعثة.  أعضاء  السادة  رشف  عىل  ترحيب 
التي  اإلصالحية  واملشاريع  األوراش  أهم  حول  لعرض  الحصة 

وكذا  الوزارة  ومهام  تنظيم  إىل  إضافة  اململكة،  فيها  انخرطت 
جنوب- التعاون  إطار  يف  تقودها  التي  اإلصالحية  األوراش 
زيارة  أجريت  كام  جنوب. 

إىل مركز بيانات الوزارة. 

الوزارة  لخربة  تم عرض  كام 
ماي 2018  و10  و9   8 أيام 
من  لكل  الوفد  زيارة  عند 
للمملكة  العامة  الخزينة 
وكذا  امليزانية  ومديرية 
واملالية  الخزينة  مديرية 

الخارجية.

وهكذا، استقبل السيد مدير 
الدولة  وحسابات  املحاسبة 
باإلضافة إىل مسؤولني وأطر من الخزينة العامة للمملكة البعثة 
امللغاشية. و هم هذا االجتامع تقديم الخزانة العامة املوحدة 
وتدبري الخزينة وتقديم أنشطتها البنكية، واألنظمة املعلوماتية 
)GID، GIR،Wadef@ujour, SI-PCE(. كام قام الوفد بزيارة 

ملركز بيانات الخزينة العامة للمملكة.

املالية  قانون  حول  عرض  تقديم  امليزانية  مبديرية  تم  وقد 
الرقمية  واملنصة  املالية،  قانون  ملرشوع  التوجيهية  والرسالة 
لثالث  امليزانياتية  الربمجة  امليزانياتية،  )الكراسة   e-Budget

سنوات، تقرير نجاعة األداء، تبويب ميزانيايت(.

أما بالنسبة ملديرية الخزينة واملالية الخارجية، تم تناول اإلطار 
القانوين والتنظيمي لتدبري الخزينة، واإلجراءات وإدارة الحساب 
الجاري للخزينة، باإلضافة إىل تقديم الوثائق واالستامرات التي 
الخارجية توقعاتها، فضال  الخزينة واملالية  تبني عليها مديرية 
عن مشاركة أعضاء البعثة يف حصة طلب العروض باإلضافة إىل 
حصة إيداع داخل قاعة سوق رؤوس األموال مبديرية الخزينة 
.Bloomberg ل  E-Bond واملالية الخارجية ومشاهدة نظام

وقد اختتمت زيارة الوفد امللغايش بجلسة مبقر مديرية الشؤون 
الكربى ألنشطة  بالعناوين  التذكري  تم خاللها  والعامة  اإلدارية 

التعاون املقبلة. 

يضفي املغرب بعدا جديدا عىل العالقات املغربية امللغاشية من خالل التوقيع، يوم الخميس 
10 ماي 2018 عىل اتفاقية تعاون بني وزارة االقتصاد واملالية املغربية ووزارة املالية وامليزانية 
لجمهورية مدغشقر. وتروم هذه االتفاقية تعزيز التعاون الثنايئ يف مجاالت املساعدة التقنية 

وتبادل الخربات وكذا تطوير الكفاءات.

املصدر:  مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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البيئة  لتطوير  أسايس  فاعل   : املالئكة  املستثمرين  شبكات 
التمويلية للمقاوالت املبتدئة

تعد آلية االستثامر يف رأس املال خالل املراحل األوىل لتأسيس 
املقاولة حافزا عىل البحث والتطوير وتشجيع االبتكار. وهكذا، 
فإن املقاوالت املمولة من خالل آلية املساهمة يف رأس املال، 
تتمكن عموما من تحقيق إنتاجية أفضل، وحوكمة أكرث نجاعة، 

وتنافسية أفضل، باملقارنة مع التمويل التقليدي.  

ويف إطار الجهود التي تبذلها وزارة االقتصاد واملالية لتطوير أنشطة 
واملالية  الخزينة  مديرية  أطلقت  قد  كانت  املبتدئة،  املقاوالت 
 ،)GIZ( الدويل  للتعاون  األملانية  الوكالة  من  بدعم  الخارجية، 
شبكات  أنشطة  لتطوير  املؤسسايت  الدعم  حول  رائدا  مرشوعا 
املستثمرين املالئكة أو ما يعرف ب »Business Angels« وقد 
أتاح هذا الدعم إجراء دراسة تهدف إىل تشخيص أنشطة هذه 
الفئة من املستثمرين يف املغرب، فضال عن إجراء مقارنة دولية يف 

هذا املجال، واقرتاح إطار مؤسسايت لتنظيم هذا النشاط.

الجهات  مع  للدراسة  الرئيسية  النتائج  مناقشة  أجل  ومن 
بالرباط،  عمل  ورشة  نونرب2017  يف  املديرية  نظمت  املعنية، 
إدارات،  املعنيني من  أكرث من 40 مشاركا من مختلف  ضمت 
وحاميل  الدعم،  وهيئات  ومستثمرين،  عمومية،  ومؤسسات 

املشاريع، وغريهم.

تشخيص أنشطة شبكات املستثمرين املالئكة يف املغرب

من أجل تسليط الضوء عىل الوضع الراهن لشبكات املستثمرين 
بالتشاور  البيئي املغريب  املالئكة، تم وضع تشخيص كيل للنظام 
وشبكات  املبتدئة،  املقاوالت  السيام  األساسيني،  الفاعلني  مع 
املستثمرين املالئكة، ورشكات رأس املال املجازفة، وهيئات الرقابة، 

والقطاعات املعنية، فضال عن الخرباء القانونيني والحاضنات.

ويشري التشخيص الذي أجري من طرف مكتب دراسات مختص 
اقتصاد  تنمية  أمام  عقبات  تشكل  رئيسية  عوامل  ثالث  إىل 
املقاوالت املبتدئة بصفة عامة، وفئة املستثمرين املالئكة بشكل 

خاص يف املغرب، وهي :

• التحديات التي تواجهها سلسلة قيمة االبتكار، خاصة حجم 
تدفق املشاريع الذي ال يزال محدودا وغري مؤهال؛

• عدم تكيف اإلطار القانوين مع خصوصيات املقاوالت املبتدئة 
)السيام تطوير املعامالت(، حيث ال يأخذ بعني االعتبار الدور 

واملخاطر التي يتعرض لها املستثمرون؛

• صعوبات املقاوالت املبتدئة للوصول إىل األسواق لضامن تنميتها. 

املقارنة الدولية: مبادرات الدولة كمحرك أسايس إلنشاء 
البنية التحتية لتمويل املقاوالت املبتدئة، مبا يف ذلك 

أنشطة شبكات املستثمرين املالئكة

تتوفر  التي  الدول  مرجعية، وخصوصا  دول  املقارنة متت عىل 
عىل نظام بيئي مشجع لالستثامر يف املقاوالت املبتدئة كفرنسا 
ذات  دوال  املقارنة  شملت  كام  املتحدة.  واململكة  وإسبانيا 
خصائص مشابهة للمغرب من حيث النظام البيئي للمقاوالت 

املبتدئة، كاإلمارات العربية املتحدة وتركيا.

املستثمرين  شبكات  نشاط  أن  املقارنة  خالل  من  تبني  وقد 
من  ميكن  مام  املتقدمة  االقتصادات  يف  بقوة  موجود  املالئكة 
من  العديد  ومساندة  فعال  بشكل  الناشئة  املقاوالت  دعم 

املشاريع.

الدعم  الدراسة حول  نتائج  ملناقشة  الخارجية، ورشة عمل  واملالية  الخزينة  نظمت مديرية 
املالئكة، والتي كانت قد أطلقتها بدعم من  لتطوير أنشطة شبكات املستثمرين  املؤسسايت 
الوكالة األملانية للتعاون الدويل. وتهدف الدراسة إىل تشخيص أنشطة هذه الفئة من املستثمرين 
يف املغرب، مع إجراء مقارنة دولية يف هذا املجال واقرتاح إطار مؤسسايت لتنظيم هذا النشاط.
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الدولية،  املقارنة  التي استنتجتها  الرئيسية  النقاط  أما 
فهي : 

النظم  وتطوير  منو  يف  للدولة  القيادي  الدور  أوال، 
ضامن  طريق  عن  املبتدئة،  للمقاوالت  اإليكولوجية 
شمولية النمو يف جميع مراحل سلسلة قيمة االبتكار، 
قويا يف  التي عرفت منوا  الدول  حيث شهدت جميع 
الدولة  مشاركة  املبتدئة،  للمقاوالت  البيئي  نظامها 
بشكل مبارش يف متويل املشاريع الواعدة إما من خالل 

الدين أو املساهمة يف رأس املال.

بصفة  والقانونية  الرضيبية  الحوافز  وضع  ثانيا، 
تدريجية، كان من شأنه تسهيل حسن سري االستثامرات 
أساسيني  عنرصين  رصد  تم  الصدد،  هذا  ويف  املالية. 

قوانني  تواجد  هام  املبتدئة  املقاوالت  القتصاد  الجيد  للتطور 
استثامرية  عقود  إبرام  إمكانية  تتيح  فعالة،  للعقود  مؤطرة 
رسيعة من جهة، وتوفري سلة من الحوافز الرضيبية التفضيلية، 
من جهة أخرى. وتشكل هذه اإلصالحات عوامل جذب قوية 
للمستثمرين الذين يتعرضون ملخاطر كبرية عند متويل املراحل 

األوىل من حياة املقوالت.

اتباع  مع  بالكفاءة،  يتسم  مؤسسايت  نظام  بناء  وأخريا، رضورة 

بصفة  املكتسبات  تطوير  من  األنظمة  لتمكني  تدريجي  نهج 

الفاعلة.  للجهات  الذايت  لالستقالل  األسس  ووضع  متواصلة 

وتواجه هذه املقاربة تحديني أساسيني هام الحاجة إىل اللجوء 

إىل وساطة فاعلة من قبل أطراف ثالثة موثوقة، ودعم العجز 

الثقايف من حيث االبتكار ومتويله.
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املصدر:  مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية 

وعىل هذا األساس، فإن معظم النظم البيئية للرشكات املبتدئة 

السلطات  تأطرها  األوىل  لبنائها،  مرحلتني  من  مرت  الحديثة، 

من  واملالية(،  باالقتصاد  املكلفة  السلطات  )عموما  العمومية 

خالل وضع الحد األدىن من الرشوط الالزمة لتحقيق املعامالت. 

وتتم هذه التدخالت عن طريق تنظيم القطاع )مسلسل اعتامد 

االنتامء  أساس  عىل  الرضيبية  الحوافز  وتقديم  مثال(  الفاعلني 

إىل املنظامت املهنية التي تساهم يف تأطري القطاع. أما املرحلة 

ثانية، فتتميز بالتحرير التدريجي لألسواق والتوجه نحو تحقيق 

التنظيم الذايت للقطاع. وتأيت هذه املرحلة بعد نضج املؤسسات 

والجهات الفاعلة ومنو حجم املعامالت.

تنظيم  يلعبه  قد  الذي  الدور  تأكيد  من  الدراسة  مكنت  كام 

املستثمرين املالئكة يف شبكات مستقلة يف تحفيز االستثامر ومنو 

هذه األنشطة، وذلك من خالل مساهمة هذه التنظيامت يف :

• تطوير حجم تدفق املشاريع وتسهيل عرضها عىل املستثمرين 
مبا يتامىش مع اسرتاتيجياتهم يف مجال االستثامر؛ 

• تأهيل املقاوالت املبتدئة نيابة عن املستثمرين نفسهم، الذين 
ال يتوفرون عىل الوقت وال املوارد للقيام بذلك؛

• جلب الخربة ملواكبة وتتبع تنفيذ املشاريع؛

من  ميكن  مام  أخالقية  لقواعد  وإخضاعه  االستثامر  شفافية   •
طأمنة وحامية مختلف املتدخلني وبخاصة حاميل املشاريع ؛

وتحفيزية  وإرشافيه  قانونية  إطارات  وضع  يف  املساهمة   •
للقطاع بتشارك مع السلطات املعنية.

الشبكات  هذه  تقدم  املثال،  سبيل  عىل  أوروبا  يف  وهكذا، 
خدمات مختلفة ملنخرطيها. بالفعل، أكرث من ٪50 من شبكات 
واتحادات املستثمرين املالئكة تقدم نرشات إخبارية، وبرامج 

تكوين للمستثمرين، وبرامج تكوين للمقاولني،... 

ميكن حتميل التطبيق 
الهاتفي ”MEF News“ باملجان

App Store و Google Play Store على 
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مؤمتر إقليمي عايل املستوى حول متويل املشاريع الجديدة يف العامل 
العريب 

العامل العريب : الحاجة إىل تكثيف 
تحتية  بنية  إلنشاء  الجهود 
والرشكات  املشاريع  لتمويل 

الناشئة

حول  املستوى  عايل  اإلقليمي  املؤمتر  ركز 

العريب،  العامل  يف  الجديدة  املشاريع  متويل 

واملنظم يف نونرب املايض تحت شعار »ترسيع 

عىل  العربية«،  الناشئة  للرشكات  التمويل 

النهج واألدوات الالزمة لدعم متويل املشاريع 

التحديات  مواجهة  بهدف  العريب،  العامل  يف 

عىل  املفروضة  التمويل  قيود  وكذا  واالجتامعية،  االقتصادية 

الشباب حاميل املشاريع والرشكات الناشئة.

االبتكارات  حول  تتمحور  عمل  ورشات  عدة  عقدت  وقد 

التنظيمية الرامية إىل خلق مناخ أفضل لالستثامر يف الرشكات 

الناشئة.  هذا وقد سلط املؤمتر الضوء بوجه خاص عىل التأثري 

القوي لولوج الرشكات الناشئة للتمويل عىل االبتكار، واملنافسة، 

املؤمتر  اهتم هذا  كام  العمل.  فرص  االقتصادي وخلق  والنمو 

بتوعية الهيئات التنظيمية للقطاع املايل، وواضعي السياسات، 

وبوجه  الناشئة،  الرشكات  متويل  إشكالية  حول  واملرشفني، 

الخصوص حاميل املشاريع من النساء والشباب يف العامل العريب.

وهكذا، مكن املؤمتر من تطوير فهم مشرتك للدور الذي ميكن 

أن تؤديه الحكومات والهيئات التنظيمية للقطاع املايل والقطاع 

الخاص يف إنشاء وتعزيز التمويل االبتكاري للمشاريع الناشئة 

كيفية  حول  النظراء  من  والتعلم  املعارف  تبادل  تسهيل  مع 

املبتكر  املايل  لإلدماج  مناسبة  واسرتاتيجيات  سياسات  تطوير 

خالل  الرشكات  متويل  يف  النقص  معالجة  عىل  تساعد  والتي 

املراحل األوىل من إنشائها.

تواجه  تزال  ال  التي  املشاكل  عىل  أيضا  املناقشات  وركزت 

املشغلني و منظمي املشاريع الشباب يف العامل العريب خاصة:

• نقص وعي وفهم الجهات الفاعلة للمقاربات الخاصة بتصميم 
الناشئة  الرشكات  لتمويل  التحتية  البنية  تطوير  سياسات 

)Business Angel ومتويل رأس املال املخاطرة، ...(؛

الناشئة من نوع  قانونیة محددة للرشكات  • عدم وجود أطر 
CIC يف اململکة املتحدة أو M33 يف الوالیات املتحدة؛

تواجه املقاوالت الناشئة يف العامل العريب عدة صعوبات تخول دون حصولها عىل التمويالت. 
وتتجسد هذه الصعوبات أساسا يف غياب إطارات قانونية محددة وكذا نقص سياسات تطوير 
البنية التحتية لتمويل الرشكات الناشئة. ويعد إنشاء مبادرة »فياري« خطوة نحو ترسيع وثرية 

األنشطة الرامية إىل ولوج هذه املقاوالت للتمويل.
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الناشئة لغياب وثائق  • تعقيد انجاز االستثامرات يف الرشكات 
قانونية ومالية موحدة، مام يشجع العديد من رشكات رأس 

املال االستثامري عىل نقل أنشطتها.

وقدم املؤمتر عدة توصيات لتعزيز مناخ مالئم لتمويل الرشكات 
الناشئة يف الدول العربية، مبا يف ذلك:

الفاعلة إلنشاء منظور تشاريك  التنسيق بني الجهات  • تعميق 
بني السلطات العامة والهيئات التنظيمية واملستثمرين؛

• إدراك االختالفات بني الرشكات الصغرية واملتوسطة والرشكات 
السياسات  وإعداد  املالية،  باألدوات  يتعلق  فيام  الناشئة 

الالزمة ملعالجتها؛

• توفري املعلومات املناسبة ذات الصلة مبختلف مناذج الدعم 
لتعزيز االستثامرات األولية يف املنطقة؛

يخص  فيام  القرار  صناع  لدى  أفضل  مامرسات  تطوير   •
السياسات واألدوات لتشجيع االستثامرات األولية )عىل سبيل 

املثال، السياسات »الذكية« للتمويل التعاوين(؛

• تعزيز التعلم من النظراء بشأن اإلطارات الخاصة بالتعرس؛

• تعزيز التوسع اإلقليمي للرشكات الناشئة؛

• تسهيل التبادل اإلقليمي، وعىل سبيل املثال التبادل مع برامج مثل 
برنامج »إيراسموس« األورويب عىل مستوى الرشكات أو الجامعات؛

• إنشاء شبكة »Business Angel« يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا؛

• إجراء دراسات ميدانية لسد الثغرات يف املعلومات؛

• وضع توصيات بشأن الوثائق املوحدة للرشكات يف املنطقة؛

العديد من صناديق رأس  • إنشاء صندوق لألموال يعمل مع 
املال االستثامري يف املنطقة؛

مشاركة  لتعزيز  الجنسني  بني  اإليجايب  التمييز  برامج  وضع   •
املرأة يف ريادة املشاريع؛

وسترتجم هذه التوصيات إىل برنامج لألنشطة الذي سيقدم إىل البلدان 
العربية يف إطار مبادرة اإلدماج املايل يف العامل العريب »فياري«.

اليوم الوطني لتمويل الرشكات الناشئة 

عىل هامش املؤمتر، تم تنظيم ورشات عمل وحلقات نقاش بني 
الجهات املغربية املعنية، يف إطار »اليوم الوطني لتمويل الرشكات 
رؤية  إلنشاء  بحث  وإطالق  مناقشة  أجل  من  وذلك  الناشئة« 
حاميل  الشباب  متويل  وتنويع  لتعزيز  طريق  وخارطة  مشرتكة 
ركزت  وقد   املغرب.  يف  الناشئة  والرشكات  املبتكرة  املشاريع 
املناقشات عىل سبل ترسيع االنجازات و إطالق مرحلة جديدة 

من اإلصالحات لدعم كل من املستثمرين وحاميل املشاريع.

وكانت وزارة االقتصاد واملالية قد وسعت خالل السنوات األخرية، 
اهتامماتها للرشكات الناشئة وحاميل املشاريع الشباب يف إطار 
سياسات اإلدماج املايل. وهكذا، تم إطالق سلسلة من املبادرات 
واملشاريع الرامية إىل تنويع مصادر متويل هذه الفئة من حاميل 
Innov In-  املشاريع، مبا يف ذلك صندوق االستثامر االبتكاري

لتطوير شبكات  املؤسسايت  للدعم  الرائد  vest «  »، واملرشوع 
املستثمرين املالئكة   ‘Business angel ’  والتمويل التعاوين.

االقتصاد  وزارة  طرف  من  نظم  املؤمتر  أن  عىل  الذكر  ويجدر 
واملالية )مديرية الخزينة واملالية الخارجية( برشاكة مع صندوق 
النقد العريب ومنظمة التعاون والتنمية األملانية والتحالف من 
أزيد من 160 مشاركا من  املايل، وعرف حضور  الشمول  أجل 
ممثيل السلطات الحكومية رفيعة املستوى يف العامل العريب، مبا 
يف ذلك وزارات املالية والصناعة والعمل والشؤون االجتامعية 
واملصارف املركزية وسلطات السوق املالية، وكذا كبار املسؤولني 
واملامرسني  والباحثني  والدولية  اإلقليمية  املالية  املؤسسات  يف 
املغرب  الخاص واملجتمع املدين. ويشكل احتضان  القطاع  من 

لهذه التظاهرة، اعرتافا للجهود املبذولة من طرف اململكة عىل 

طريق خلق وسائل متويل جديدة.

مبادرة »فياري«
ترسيع  إىل  حديثا،  أطلقت  التي  »فياري«,  مبادرة  تهدف 
العامل  بلدان  يف  للتمويل  الولوج  إىل  الرامية  األنشطة  وثرية 
الفعال  للتنسيق  إقليمية  العريب.  وستقدم »فياري« منصة 
من  ذلك  و  املامرسات  أفضل  حيث  من  القدرات  وتنمية 
اإلدماج  أن  بناء عىل  وهذا  النظراء،  من  التعلم  نهج  خالل 
املايل يعد عامال مرسعا للتنمية االقتصادية املستدامة متاشيا 

مع أهداف األمم املتحدة للتنمية.

املصدر:  مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية



خدمات 46

املديرية العامة للرضائب : شواهد إلكرتونية جديدة 
يف إطار نهج اسرتاتيجية تعميم استعامل الخدمات اإللكرتونية وبهدف تبسيط املساطر 
العامة للرضائب عىل إصدار  وتسهيل اإلجراءات الرضيبية أمام امللزمني، عملت املديرية 

شواهد إلكرتونية جديدة ابتداء من 29 يونيو 2018.
جديدة  إلكرتونية  شواهد  للرضائب  العامة  املديرية  أصدرت 
تهم األرشية املعفاة من الرضيبة عىل القيمة املضافة، والبيوع 
من  واالستفادة  عليها،  املستحقة  الرضيبة  وقف  مع  املنجزة 

السعر املخفض البالغ 7%. ويتعلق األمر ب :

• شهادة األرشية املعفاة من الرضيبة املتعلقة بأموال االستثامر 
الثابثة؛

• شهادة األرشية املعفاة من الرضيبة املتعلقة بالسلع التجهيزية 
املعدة للتعليم الخصويص أو التكوين املهني؛

بالحافالت  املتعلقة  الرضيبة  من  املعفاة  األرشية  شهادة   •
والشاحنات والسلع التجهيزية املتعلقة بها واملشرتاة من لدن 

منشآت النقل الدويل عرب الطرق؛

بالعربات  املتعلقة  الرضيبة  من  املعفاة  األرشية  شهادة   •
األشخاص  طرف  من  أجرة  كسيارات  املستعملة  الجديدة 

الطبيعيني؛

• شهادة األرشية املعفاة من الرضيبة املتعلقة بالسلع التجهيزية 
الجمعيات  بعض  طرف  من  املشرتاة  واألدوات  واملعدات 

واملؤسسات؛

• شهادة األرشية املعفاة من الرضيبة املتعلقة باالقتناء واإلصالح 
والتحويل املتعلقة باملراكب البحرية؛

• شهادة األرشية املعفاة من الرضيبة املتعلقة بالسلع والبضائع 
عىل  تسلمها  أو  متولها  التي  املقدمة  والخدمات  واألشخاص 

شكل هبات؛

• شهادة األرشية املعفاة من الرضيبة املتعلقة برشاء أو استئجار 
السلع والخدمات مبناسبة تصوير أفالم باملغرب؛

• شهادة األرشية املعفاة من الرضيبة املتعلقة باملعدات الرتبوية 
أو العلمية أو الثقافية املستوردة يف إطار اتفاقية مع منظمة 

األمم املتحدة للرتبية والعلوم الثقافية ) UNESCO (؛

بالسلع  املتعلقة  الرضيبة  من  املعفاة  األرشية  شهادة   •
حقول  واستغالل  التنقيب  أنشطة  يف  الرضورية  والخدمات 

الهيدروكاربورات. 

• شهادة البيوع املنجزة مع وقف الرضيبة عىل القيمة املضافة 
املستحقة عليها؛ 

بالنسبة   %7 البالغ  املخفض  السعر  من  االستفادة  شهادة   •
الداخلة يف صنع  األولية  باملنتجات واملواد  املتعلقة  لألرشية 

األدوات املدرسية؛

بالنسبة   %7 البالغ  املخفض  السعر  من  االستفادة  شهادة   •
لألرشية املتعلقة باملنتجات واملواد األولية الداخلة يف تركيب 

لفائف املنتجات الصيدلية.

طلب   SIMPL خدمات  يف  املنخرطون  امللزمون  يستطيع  و 
هذه الشواهد وتتبع طلبهم والحصول عليها إلكرتونيا عرب بوابة 

.www.tax.gov.ma املديرية العامة للرضائب

العامة  املديرية  تضع  املعلومات،  من  املزيد  عىل  وللحصول 
للرضائب يف خدمة امللزمني مركز املعلومات الهاتفي للمديرية عرب 
 SIMPL@tax.gov.ma إلكرتونيا  وبريدا   )0537273727( الرقم 

من أجل مراسلة مصالح املديرية.
املصدر: املديرية العامة للضرائب

خدمات
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آفاق إيجابية لالقتصاد الوطني خالل سنة 2018

تواصل تطور االقتصاد الوطني خالل الربع األول من سنة 2018 يف ظل ظرفية مالمئة متيزت 
الصناعي  الفالحي والقطاع  القطاع  العاملي، إضافة إىل استمرار تحسن  بانتعاش االقتصاد 

واألداء الجيد للقطاع السياحي وقطاع االتصاالت.

اتسمت الظرفية االقتصادية الدولية والوطنية بأداء جيد عموما، كام 
يتضح ذلك من املؤرشات املتوفرة خالل الربع األول من سنة 2018.

وهكذا يواصل االقتصاد العاملي انتعاشه، حيث من املتوقع أن 
تبلغ نسبة منوه 3,9% خالل سنة 2018 بعد 3,8% خالل سنة 
فبالنسبة  الدويل.  النقد  صندوق  توقعات  آخر  حسب   ،2017
للمغرب،  الرئييس  التجاري  الرشيك  تعترب  التي  األورو،  ملنطقة 
تبقى توقعات النمو قوية )2,4% بعد 2,3%(، وذلك بفضل األداء 
الجيد املتوقع لكل من أملانيا وفرنسا إضافة إىل صمود إيطاليا 
وإسبانيا. ومن جانبه، يبقى األورو قوًيا نسبًيا، حيث بلغ 1,24 
سنة  بداية  منذ   %3,3 بنسبة  مرتفًعا  أبريل،   18 بتاريخ  دوالر 
2018. ومن جهتها، تستأنف أسعار النفط ارتفاعها، حيث بلغ 
سعر برميل الربنت 74 دوالرًا بتاريخ 18 أبريل 2018 بعد أن بلغ 

يف املتوسط 66 دوالرًا خالل شهر مارس من نفس السنة.

وباملغرب، يتطور االقتصاد الوطني يف ظل ظرفية مالمئة. فباإلضافة 
إىل األداء الجيد لألنشطة الفالحية، تظهر األنشطة الثانوية اتجاهاً 
للمغرب يف سياق  العاملية  املهن  إيجابياً، ال سيام عىل مستوى 
االنتعاش املتواصل للطلب الخارجي املوجه للمغرب. كام تواصل 
أنشطة القطاع الثالث، التي متثل أكرث من نصف القيمة املضافة 
اإلجاملية، ديناميتها، مام يبرش بآفاق إيجابية للنشاط االقتصادي 

الوطني إجامال.

الفالحية  السنة  عرفت  الفالحي،  القطاع  مستوى  فعىل 
2018/2017 ظروفا مالمئة بفضل التساقطات املطرية املهمة التي 
عرفتها بالدنا خالل الفرتة من دجنرب إىل أبريل، إضافة إىل توزيعها 
الجغرايف والزماين الجيد. فقد بلغ تراكم التساقطات 370 ملم، 
وهو مستوى أعىل بنسبة 16% عن املعتاد. وبالتايل، من املتوقع 
أن يبلغ إنتاج الحبوب حوايل 98,2 مليون قنطار، مرتفعا بنسبة 

3% مقارنة مع املوسم السابق.

واستهل قطاع الصناعات االستخراجية سنة 2018 بتوجه إيجايب، 
كام يدل عىل ذلك ارتفاع حجم إنتاج الفوسفاط بنسبة %11,5 
عند نهاية الشهرين األولني لسنة 2018. ومن جانبه، متيز قطاع 
نفس  برسم   %6,7 بنسبة  اإلنتاج  بتحسن  الكهربائية  الطاقة 
الفرتة. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد أبان عن توجه إيجايب، 
كام يدل عىل ذلك التحسن الطفيف ملعدل استخدام الطاقات 

اإلنتاجية للقطاع بنسبة 0,5 نقطة ليبلغ 60,5% عند نهاية فرباير 
2018. ويف املقابل، عىل مستوى قطاع البناء واألشغال العمومية، 
تراجعت مبيعات اإلسمنت بنسبة 6,9% عند نهاية مارس 2018، 

متأثرة جزئياً باألمطار الغزيرة املسجلة خالل هذه الفرتة.

 

وفيام يتعلق بأنشطة قطاع الخدمات، حافظت مؤرشات السياحة 
عىل أدائها الجيد عند نهاية فرباير 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 
11,7% بالنسبة لعدد السياح الوافدين و 12,8% بالنسبة لعدد 
املبيتات. كام تواصل مؤرشات قطاع النقل ديناميتها اإليجابية، 
املوانئ واللذان  للمسافرين ونشاط  الجوي  النقل  خاصة حركة 
التوايل خالل  و 15,5% عىل  بنسبة %14,8  التوايل  ارتفعا عىل 
نفس الفرتة. أما بالنسبة لقطاع االتصاالت، فقد اختتم سنة 2017 
اإلجاميل  العدد  ارتفاع  يتضح ذلك من خالل  إيجايب، كام  بأداء 
للمنخرطني يف خدمة الهاتف بنسبة 5,5% ويف األنرتنت بنسبة 

.%30,1

وفيام يخص الطلب الداخيل، يستفيد استهالك األرس من التطور 
 ،)2018 فرباير  نهاية  عند   1,9+( االستهالك  ألسعار  املحدود 
الخصوص،  ارتباطا عىل وجه  إىل جانب تحسن مداخيل األرس، 
الحالية، وبارتفاع كل من  الفالحية  للسنة  اإليجابية  بالتوقعات 
تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج )+13,5% عند نهاية مارس 
2018( وقروض االستهالك )+4,5% عند نهاية فرباير 2018(. ومن 
ناحية أخرى، يستفيد مجهود االستثامر، عىل الخصوص، من األداء 
الجيد لقروض التجهيز )+11% عند نهاية فرباير 2018( وارتفاع 

واردات مواد التجهيز )+12,4% عند نهاية مارس 2018(. 
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بنسبة  التجاري  العجز  تفاقم  الخارجية،  التجارة  وعىل مستوى 
10,6% ليبلغ 48,7 مليار درهم عند نهاية مارس 2018. ويرتبط 
الصادرات  من  أرسع  بوترية  الواردات  بارتفاع  التطور  هذا 
االرتفاع  شمل  للواردات،  فبالنسبة   .)%6,6+ مقابل   %8,2+(
جميع مجموعات املواد، بينام بالنسبة للصادرات عرفت مبيعات 
يخص  وفيام   .%7,3 بنسبة  انخفاضا  ومشتقاته  الفوسفاط 
بالخارج  املقيمني  املغاربة  تحويالت  ارتفعت  املالية،  التدفقات 
وعائدات األسفار بنسب 13,5% و 20,2% لتصل إىل 16 و15,2 
االستثامر  تدفقات  انخفضت  بينام  التوايل،  عىل  درهم  مليار 

األجنبي املبارش بنسبة 24% لتبلغ 4,3 مليار درهم.

وفيام يتعلق باملالية العمومية، أسفرت وضعية نفقات ومداخيل 
الخزينة عند نهاية فرباير 2018 عن عجز يف امليزانية ناهز 10,1 
مليار درهم مقابل 9,7 مليار خالل السنة املاضية. ويشمل هذا 
التطور ارتفاعا للمداخيل العادية مبا قدره 2,6 مليار درهم )+%8,6( 

وارتفاعا للنفقات اإلجاملية بحوايل 2,9 مليار درهم )+%7,5(.

وارتفعت الكتلة النقدية، بانحدار سنوي، بنسبة 5,1% عند نهاية 
املسجلة  النسبة  تباطؤا مقارنة مع  بذلك  فرباير 2018، مسجلة 
السنة الفارطة )+5,4%(. ويشمل هذا التطور تحسن وترية منو 
 ،%3,9+ إىل   %3,7+ انتقلت من نسبة  البنكية، حيث  القروض 
إضافة إىل تباطؤ وترية منو الديون الصافية عىل اإلدارة املركزية، 
حيث ارتفعت هذه األخرية بنسبة 11,5% بعد +12,4% خالل 
السنة املاضية. أما بالنسبة لصايف االحتياطيات الدولية، فقد تفاقم 
معدل انخفاضها، بانحدار سنوي، لينتقل من 3-% عند نهاية يناير 
2018 إىل -5,9% عند نهاية فرباير 2018، ليبلغ 233,5 مليار درهم، 

أي ما يعادل 5 أشهر و 16 يوما من واردات السلع والخدمات.

وعىل مستوى السوق النقدية ما بني البنوك، سجل عجز السيولة 
مقارنة  طفيفا  انخفاضا   2018 لسنة  األول  الربع  خالل  البنكية 
ضخ  عمليات  حجم  انخفض  السياق،  هذا  ويف  السابق.  بالربع 
السيولة لبنك املغرب، باألساس عن طريق التسبيقات ملدة 7 أيام 
عرب طلبات العروض والتي بلغ حجمها يف املتوسط 44 مليار درهم 
بعد 45,4 مليار درهم. ومن جانبه، سجل متوسط سعر الفائدة 
املرجح للسوق النقدية انخفاًضا طفيًفا مبقدار نقطة أساس واحدة 
مقارنة بالربع الرابع لسنة 2017 ليبلغ يف املتوسط نسبة %2,26.

وعىل صعيد السوق األولية لسندات الخزينة، تجاوزت إصدارات 
الخزينة برسم الربع األول لسنة 2018 ضعف ما سجلته خالل 
الربع الرابع لسنة 2017 لتبلغ 29,9 مليار درهم. وقد استحوذت 
اإلصدارات ألجل متوسط عىل 61% من مجموع اإلصدارات تليها 
اإلصدارات ألجل قصري بنسبة 25% ثم اإلصدارات ألجل طويل 
الخزينة  تسديدات  الرتفاع  االعتبار  بعني  وأخذا   .%14 بنسبة 
الجاري  الحجم  ارتفع  درهم،  مليار   18,1 لتبلغ   %30,9 بنسبة 
نهاية دجنرب 2017  مع  مقارنة  بنسبة %2,3  الخزينة  لسندات 

ليبلغ 528,5 مليار درهم عند نهاية مارس 2018.

وحافظت مؤرشات بورصة الدار البيضاء عموما عىل تطور إيجايب 
مؤرشي  من  كل  ارتفع  وهكذا   .2018 لسنة  األول  الربع  خالل 
»مازي« و »مادكس« بنسب 5,4% و 5,1% عىل التوايل مقارنة 
البورصة  ارتفعت رسملة  نهاية دجنرب 2017. ومن جانبها،  مع 
بنسبة 5,4% لتبلغ 660,6 مليار درهم. ويف املقابل تراجع الحجم 
اإلجاميل للتداوالت برسم الربع األول لسنة 2018، بانحدار سنوي، 

بنسبة 16,8% ليصل إىل 11,9 مليار درهم. 
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