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مقدمة:          

اإلدارية بين إن الالمركزية اإلدارية الترابية إذا كانت بمقتضاها تتوزع الوظيفة         
تغليب  الذي يهدف إلى  ، فإن ذلك االستقاللالدولة واألشخاص الالمركزية "المستقلة"

مهما كان لن يصل إلى حد االنفصال، أو إلى إعدام كل عالقة بين تلك  المصلحة العامة
األشخاص والدولة. بل تظل العالقة قائمة بينهما بموجب نظام يعرف بالوصاية اإلدارية، أو 

راف سمى حديثا بالرقابة اإلدارية. فمفهوم الوصاية ال يمكن أن يعبر بشكل جيد عن إشما ي 
، وذلك نظرا لوجود اختالف بين المراد بالوصاية في القانون الدولة على الجماعات

. وإزاء هذا االختالف البين، فإننا نعتقد أن نون العامالخاص، وبين الوصاية اإلدارية في القا
إلدارية هو األجدر باالستعمال لوصف العالقة بين السلطة المركزية مصطلح الرقابة ا

والهيئات المحلية. فتلك الرقابة هي وسيلة فنية تقوم على أساس حرية المبادرة، وفي إطار 
 الالمركزية اإلدارية الترابية، ومن أجل الحفاظ أساسا على وحدة الدولة. 1

فإنها   ،دارية كمحاولة لترجمة المقابل الفرنسيأما بالنسبة لتعريف تلك الوصاية اإل        
تعني حسب ماسبسيول والروك "مجموع السلطات التي يمنحها المشرع للسلطة المركزية 

". وقد تم قصد حماية المصلحة العامةلتمكينها من الرقابة على نشاط الهيآت الالمركزية ب 
انون اإلداري، بتعريفات متعددة تعريفها حديثا من طرف العديد من الفقهاء أو الدارسين للق

ومتنوعة، وهي تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى. والمقصود بها عموما هي "تلك الرقابة 
وذلك بقصد منعها من المتعددة األشكال التي تمارسها الدولة على الهيئات المحلية، 

يئات عن الهدف الذي من أجله وجدت، ويكون الهدف من ذلك هو استبقاء اله االنحراف
.والمشروعية القانونية والسياسية"المحلية في حدود الصالح العام   

في المغرب ظلت تمارسها عموما  ة اإلدارية على الجماعاتوالوصاية أو الرقاب        
أجهزة ذات صبغة إدارية، وإذا كان المشرع المغربي قد فضل التنصيص على بعض 

، فإن ذلك جاء في إطار إشراك القضاء  يةإلدارالقرارات التي يجب عرضها على المحاكم ا
. ماعيةالتي تمارسها على المجالس الج اإلداري مع سلطات الوصاية في الرقابة الوصائية 

وذلك باعتباره اختصاصا مضافا للمحاكم اإلدارية، وكرقابة وصائية بمقاربة جديدة. وجدير 
ي على بعض قرارات دارباإلشارة هنا، أن هذا النمط الرقابي الذي يمارسه القاضي اإل

المتعلق بالميثاق الجماعي قد  78.00انون قالمنصوص عليه في ال ماعيةالمجالس الج 
. 2015سنة  لجماعات الصادرل التنظيمي انونتكرس أكثر من خالل الق  

هذا ولقد عرفت الدولة المغربية عبر تاريخها الطويل نوعا من "الالمركزية الواقعية"        
مبكر، حيث كانت المملكة المغربية قبل الحماية مقسمة إلى بالد المخزن وبالد السيبة. بشكل 

ان والباشوات والقواد وإذا كانت بالد المخزن يمثل فيها السلطة المركزية، خلفاء السلط
، وكان "الخليفة هو الممثل الرئيسي لإلدارة المركزية ..."، فإن بالد السيبة هي والمحتسبون

 
1- https://nadorcity.com  a80237.html   عماد أبركان يكتب: القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب من الوصاية

.  2019دجنبر 20إلى الرقابة اإلدارية: الموقع اإللكتروني، تاريخ التصفح   
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نمطا بدائيا "للجماعة المحلية". ولعل ما يمكن مالحظته على تلك الفترة   التي عرفت
بخصوص النظام الرقابي، هو أن فكرة الرقابة كانت ضبابية وغير مؤكدة . أما ابتداء من 

ومع وفرض معاهدة الحماية، فقد سعت سلطات االحتالل إلى استحداث الجهات  1912سنة 
فيها اعتبارات عسكرية بالدرجة األولى حتى وإن كوحدات إدارية جديدة ، وقد تحكمت 

  كانت هناك جهات مدنية آنذاك.
وإلى جانب ذلك فقد غابت في تلك الفترة مقومات نظام الالمركزية الترابية. فالمغرب        

لم يعرف تنظيما المركزيا، ولم يعرف رقابة على الجماعات المحلية، إال بعد االستقالل سنة 
بشأن نظام  1960في ستينيات القرن الماضي. حيث صدر ظهير ، وبالضبط 1956

الجماعات، الذي بمقتضاه تم إحداث الجماعات الحضرية والقروية. وقد طبعت عالقة الدولة 
ح للمنتخبين أي ي بتلك الجماعات وقتذاك، طغيان الوصاية على مستوى اتخاذ القرار، ولم يت

المجلس الجماعي اتسمت باالزدواجية  حرية في تدبير الشؤون المحلية، لكون رئاسة
. ومن هنا فقد كانت الوصاية مشددة صالحيات بيد ممثل السلطة المحليةوتركيز أهم ال

  .حا على مستوى األعمالوصارمة، بحيث شملت مجاال واسعا وفسي
ة ، بصفة الجماعات المحلي 1962ورغم اعتراف الدستور الصادر بعد ذلك بقليل سنة        

مرت بنفس ، فإن ذلك لم يخفف من الوصاية، بحيث است ماعات كمؤسسات دستوريةلتلك الج 
. ولعل ما يحسب للدستور الصادر حينذاك أيضا، هو إعطاء صفة الحدة والصرامة السابقة

شتنبر  12الجماعات المحلية للعماالت واألقاليم. وهو األمر الذي تكرس بصدور ظهير 
لكن في المقابل، ولما كانت تجربة  .يم ومجالسهايم العماالت واألقال، بشأن تنظ1963

الالمركزية اإلقليمية، قد نشأت في ظل مناخ سياسي واقتصادي وإداري مضطرب، فإن 
 الدولة أخضعت المجالس الجماعية لرقابة وصائية موسعة ومشددة.2

اجع والدستور المر 1970وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي، وإذا كان دستور        
، وعلى نفس المقتضيات المؤطرة لها قد حافظا على نفس الجماعات المحلية، 1972سنة 

. لكن في المقابل لم تتوفر تلك إلى إحداث المناطق 1971ر في سنة فإن المشرع باد
. وإذا كانت خول في عالقات مع األطراف األخرىالمناطق، على أي مؤهالت أو هياكل للد

ينيات قد شهدت نوعا من الرتابة والتراخي عموما على مستوى السنوات األولى من السبع
تطور سياسة الالمركزية الترابية، فإنه في النصف الثاني من السبعينيات كانت هناك 

محاولة جادة إلى حد ما لتعميق الالمركزية اإلدارية الترابية. وقد تمثل ذلك بالخصوص في 
، حيث شكل نقلة نوعية وكمية الجماعي المتعلق بالتنظيم 1976ر شتنب  30صدور قانون 

على مستوى المهام والسلطات، أما على مستوى الوصاية التي جاء بها، فقد اختلفت اآلراء 
.    ا كانت مشددة وصارمة ومبالغ فيهاحول نوع التطور الذي لحقها، لكن على األرجح أنه

 القانونهذا حيث جاء  .الجماعيميثاق القانون المتعلق بال 2002 سنةولقد صدر     
بمقتضيات مهمة، في إطار المحاوالت والجهود التي بذلت إلصالح نظام الوصاية، وقد 
تمثلت محاولة اإلصالح بالخصوص، في تقليص اآلجال والمواد الخاضعة للمصادقة  

 المسبقة، وفي نقل بعض اختصاصات وزير الداخلية في مجال الوصاية إلى الوالة والعمال. 

 
2-  https://nadorcity.com a80237.html.   عماد أبركان: نفس المرجع 
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على الجماعات بالمغرب    إن ضعف الفعالية وغياب النجاعة في الرقابة السياسية        

إلى حد ما، نظرا الرتباطها بعوامل  ذا كان مقبوال ومستساغا  إ   بشقيها الداخلية والخارجية

ومعطيات كثيرة ومتعددة يصعب جردها والتحكم فيها بسهولة، فإنه بخصوص رقابة  

رها رقابة قضائية ال يمكن قبول ذلك إطالقا، وبأي حال من  المحاكم المالية وباعتبا

بالمغرب رغم أهميتها من الناحية المبدئية،    ضاء المالي على الجماعاتاألحوال. فرقابة الق

وإيجابياتها من حيث واقع الممارسة، فإنها تبقى ضعيفة، وضعيفة جدا من حيث اآلثار  

قع عمل المحاكم المالية وما  أيضا، أن المتتبع لواومما ال جدال فيه   والنتائج المترتبة عنها.

االت الفساد في  حوحول قيامها بالكشف عن العديد من اإلختالالت     تقارير  عنها منيصدر  

عن  "االستقاللية" النسبية  تمتعها بنوع من   من ، سيجد أنها ما تزال وعلى الرغم الجماعات

غامضة في عملها. سياسية  كوابحو عتبارات ضع إلتخإال أنها باقي السلطات،   

رقابة ضعيفة على الجماعات  ان القضاء المالي بالمغرب يمارس وبدون شك وإذا ك        

الترابية، نظرا إلكراهاته واختالالته المتعددة، ولعدم تمتعه باالستقاللية والسلطات  

تمتع  رغم  ضاء اإلداري المفترضة في األجهزة والمؤسسات القضائية عموما، فإن الق 

الة وناجعة  فهو ال يمارس بدوره رقابة فع تيازات وضمانات السلطة القضائية قضاته بام

ضي اإلداري على  فإن الرقابة العامة التي يمارسها القا  وبذلك بالمغرب. على الجماعات

، مرتبطة بشكل أساسي بالوعي الحقوقي والقانوني لدى المواطن، وبمدى تمكنه  الجماعات

زعة والمقاضاة لإلدارات الجماعاتية. دفاعا عن حقوقه، أو جبرا  وقدرته على المنا

  لألضرار التي قد تصيبه نتيجة األعمال المادية أو القانونية للوحدات المحلية المنتخبة. 3 
ومن هنا، وإذا كانت النصوص القانونية المذكورة، تمثل أهم المحطات والمنعطفات        

بالمغرب، في العقد األول من  الرقابة الوصائية على الجماعاتالتاريخية التي عرفتها 
األلفية الثالثة، فإن من أبرز التطورات والتغيرات التي عرفها هذا النظام الرقابي أيضا هي 

المغير والمتمم بموجبه  17.08. حيث صدر القانون رقم 2009تلك التي كانت سنة 
تالت كل تلك العوامل واإلصالحات والمتغيرات . وهكذا تلقانون المتعلق بالميثاق الجماعيا

 2011. وجاء دستور فاتح يوليوز تم اإلعالن عن الجهوية المتقدمة والتحوالت، حتى
ركزي يقوم على الجهوية لينص في فصله األول على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم الم

د أن كان قد أكد تقرير اللجنة ، فطرحت إشكالية الرقابة نفسها بحدة أكبر. خاصة بعالمتقدمة"
بي الممارس على االستشارية حول الجهوية المتقدمة على ضرورة مالءمة النظام الرقا

 الجماعات مع مت طلبات التنظيم الالمركزي الجديد.4      

ذكرها،  ةرحلة السابقماء اإلداري على الجماعات خالل الوبناء على ذلك فرقابة القض        

لم تكن تؤدي األدوار األساسية المنوطة بالجهاز القضائي، ألن تدخل سلطة الوصاية كان له 

دور بارز بشكل يساهم في تكريس مظاهر التبعية والخضوع والالمساواة، ألن سلطة 

 
 - عماد أبركان: نظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب ومتطلبات المالئمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة  3

. 2015/2016محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة،   

 
  4 - عماد أبركان يكتب: القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب من الوصاية إلى الرقابة اإلدارية. مرجع سابق.
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لذي يساهم في اضين في الوقت الواحد، فهي الخصم الوصاية هاته كانت تلعب دورين متناق

الت التي تثار داخل الجماعة هذا من جهة، أما من جهة ثانية فهي تعتبر الحكم إثارة االختال

الذي يقوم باتخاذ القرارات الوصائية اتجاه أعمال الجماعات، إال أن هاته الصيغة عرفت 

تغيرا في إطار المجريات التي شهدها العالم العربي إحدى أهم نتائجه، مما دفع بالدولة 

تخاذ إجراءات مؤسساتية بغية تغيير المنهجية التقليدية القائمة على والمشرع إلى التسريع با

و الذي يعتبر منعطفا تاريخيا بارزا عمل من خالله  2011الوصاية، فجاء بذلك دستور 

المشرع على التخفيف من حدَّة الوصاية، وتنزيل الرقابة القضائية، باعتبارها أساسا ومنطلقا 

ات، وهي الصيغة التي تم تكريسها بموجب القوانين لفرض الرقابة على أعمال الجماع

 . ، حيث أضحى القضاء اإلداري يمارس رقابة فعلية على الجماعات2015التنظيمية لسنة 

وتحتل الرقابة القضائية دورا متميزا في مجال التنظيم اإلداري، عبر مساهمتها في        

فرض االحترام أو االلتزام بالقوانين الوقوف على مدى فعالية القرارات واألعمال اإلدارية و 

 5. الضابطة للعمل اإلداري

وتأسيسا على ذلك يعد القضاء اإلداري من المرتكزات المهمة لدولة الحق والقانون،         

فهو الوسيلة التي تضبط مشروعية التصرفات اإلدارية لألشخاص العامة، وهو إحدى 

اطية الحديثة في تقويم عالقتها اإلدارية المختلفة، السلطات التي ترتكز عليها األنظمة الديمقر

أنه ال وجود "ومن خالله يحفظ االلتزام للقانون اإلداري والعدالة اإلدارية أساسها، حيث قيل 

 ". للقانون اإلداري بدون قضاء إداري

ية األخرى في كثير ورقابة القضاء اإلداري على الجماعات تختلف على األنماط الرقاب         

، أو أن راألم اي ال تتحرك من تلقاء نفسها، وإنما ال بد من أن يعرض عليههن الجوانب، فم

حتى يمارس رقابته على تلك  ترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة أمام القضاء،

الجماعات وليفحص مدى مشروعيتها أو مدى إمكانية التعويض عن األضرار المترتبة جراء 

ي الجماعات أيضا، كما أن تلك الرقابة ومن خالل ما يتوفر تصرفاتها المختلفة، وهي تحم

للقاضي اإلداري من ضمانات الحياد واالستقالل وما يتمتع به من اإللمام القانوني 

والتخصص، الذي يفترض أن يشكل ضمانا فعاال لإلنصاف والعدالة، ومصدرا للثقة أكثر من 

  6غيرها.

 ومن هذا المنطلق سنحاول طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:        

 ؟الجماعات الأعمكيف يراقب القضاء اإلداري         

 
العلوم السياسية، جامعة محمد حدة و، لنيل الدكتوراه في القانون العامأطروحة م اإلداري الترابي المغربي. أمينة عياد: المراقبة في النظا -5

 .2014/2015ونية واالجتماعية سال،الخامس بالرباط، كلية العلوم القان

 - عماد أبركان: نظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب ومتطلبات المالئمة، منشورات مجلة العلوم القانونية، مطبعة 6
.195-194ص  2016الطبعة األولى، ، األمنية الرباط،   
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 كما يتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية:        

 ماهي المحاكم المخول لها مراقبة أعمال الجماعات؟ -

 وأين تتجلى أعمال هذه المراقبة؟ -

                     هذا الموضوع اقترحنا تقسيمه إلى مبحثين:لتحليل         

 المبحث األول: رقابة المحاكم المالية على أعمال الجماعات

 المبحث الثاني: رقابة القضاء اإلداري على أعمال الجماعات
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 المحاكم المالية على أعمال الجماعاتالمبحث األول: المبحث األول: رقابة 

الترابية في مجال الرقابتين اإلدارية والسياسية تثير من جوانبها رقابة المالية إن ال       

العملية والقانونية جملة صعوبات ومشاكل، فالرقابة اإلدارية تكون من السلطة التنفيذية على 

الرقابة السياسية تعرف هي األخرى نفسها وهي بذلك ما تكون ضعيفة وغير حازمة كما أن 

عدة نواقص وحدود األمر الذي دعا في التشريع المقارن إلى تشجيع "إنشاء هيئة مستقلة 

يراد منها االنصراف إلى هذه الرقابة العامة ويتحاشى فيها موضع الوعد المشهود في 

 7غيرها".

والمشاكل يدفعنا إلى تناول وجه ثالث وفي هذا اإلطار فإن استحضار هذه الصعوبات        

من أوجه الرقابة يتعلق األمر بالرقابة القضائية هذه األخيرة تحتل المرتبة األولى من حيث 

 8.ام القانون من قبل اإلدارةفعاليتها المباشرة في الحفاظ على مبدأ الشرعية عن طريق احتر

 

حرفية النص القانوني والموقف إذا كانت مهمة القضاء العادي تنحصر في تطبيق        

عند نية وقصد المشرع دون التوسع في ذلك، فإن القضاء المالي قضاء إنشائي يبتدع الحلول 

المناسبة في إطار بحثه الدائم عن نقطة التوازن بين الحفاظ على األموال العمومية وبين 

تضحية بالمال صيانة الخاضعين الختصاصاته وذلك في إطار مرونة تامة ال تؤدي على ال

  العام وال إلى شل روح المبادرة لدى اآلمرين بالصرف.

ويقصد بالقضاء المالي مجموعة من المؤسسات التي تتولى الرقابة العليا في البالد        

على المالية العمومية والتي بالنظر إلى طريقة تشكيلها وطريقة سير عملها تكتسي طابعا 

لقضاء المالي هو الذي يتولى المراقبة على تنفيذ قوانين المالية قضائيا وهو بهذا المعنى فإن ا

من خالل التحقق من عمليات الموارد والنفقات العمومية وفي المغرب تتحدد مؤسسات 

  القضاء المالي في المجلس األعلى للحسابات وفي المجالس الجهوية للحسابات.

عليا على تدبير ومنهاج الرقابة ال هناك عدة فرضيات وعوامل تستلزم تجويد أساليب       

  :التاليمنها وهي كالعناصر  بعض اليتها يمكن بإيجاز شديد ذكروم الجماعات

 .االتجاهات الدولية الجديدة القاضية بدعم الحكم الجيد -       

األزمة التنظيمية واإلستراتيجية التي تعرفها الدولة في مجال تفعيل الرقابة المالية   -       

ويد آليات تدخلها بصفتها وظيفة إستراتيجية في مجال تقويم تدبير الشأن العام وتحسين وتج 

  9.العيوب واالختالالت التي تكتنفه أدائه وتطوير مردوديته والسيطرة على

 
 - عبد هللا النقشيندي : " الرقابة المالية العامة ومشروع مجلس اإلشراف  والتنظيم"  ص: 14-13.    7  

- عبد القادر باينة: "القضاء اإلداري األسس العامة والتطور التاريخي" دار توبقال للنشر الدار البيضاء الطبعة األولى ، 1988، 8
.49: ص    

 - محمد حركات :  " إستراتيجية وتنظيم الجماعات المحلية بالمغرب" مجموعة البحث حول االقتصاد الحضري الجهوي والبيئة،  9

. 3 :ص  2002مطبعة المعارف الجديدة  ،جامعة محمد الخامس  
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جماعات سيتم التطرق العلى أعمال مالية ال المحاكم إن دراسة هذا الجانب من رقابة        

الثاني  أما .القضائيةالمحاكم المالية ذات الصبغة رقابة األول ب يتعلق  مطلبين، إليه عبر

 رقابة المحاكم المالية ذات الصبغة اإلدارية.  فسيتم من خالله تسليط األضواء على

 القضائيةالمحاكم المالية ذات الصبغة رقابة  المطلب األول: 

في التجربة المغربية  الجماعاتائية على مالية إن البحث في ممارسة الرقابة القض       

يفرض علينا التعرض لهيئات المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات التي 

أناط بها المشرع المغربي مهمة ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية أما اعتماد 

ام بمهمة مركزية هذه الرقابة فقد كان نتيجة قصر تجربة المجلس األعلى للحسابات في القي 

  الرقابة على الجماعات المحلية.

فتبنى مبدأ الالمركزية الرقابة المالية يعتبر أهم المبادئ في التنظيم الرقابي للتشريعات        

المقارنة سواء في التشريع األنجلوسكسوني ونموذجه في الواليات المتحدة.10  أو الالتيني 

 1982مارس  2للحسابات في إطار قانون كالتشريع الفرنسي الذي اعتمد الغرف الجهوية 

 هذا النوع من المراقبة يعد مطابقا لمنطق الالمركزية.11        

تتولى في حدود ودائرة عتمد على المجالس الجهوية للحسابات التي والمغرب كذلك ا       

 149وهيئاتها وتسييرها وفقا لمقتضيات الفصل  ات الجماعاتاختصاصاتها مراقبة حساب 

في الكتاب الثاني  المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62-99لدستور وجاء القانون رقم من ا

حيث تقوم المجالس الجهوية للحسابات بممارسة الرقابة   منه ليبين هذه االختصاصات

ورقابة  علقة بميزانيات الجماعاتومراقبة القرارات المت ،القضائية على المحاسبين العموميين

التسيير كما أسندت إليها مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 
 وممارسة الرقابة على استخدام األموال العمومية على الصعيد المحلي.12

األول: البث في حسابات الجماعات الفرع  

حسابات من المجالس الجهوية لليعد اختصاص النظر في الحسابات المسند إلى        

  نها في ذلك شأن المجلس األعلى للحسابات.أاالختصاصات القضائية ش

 إال أن األولى تمارس هذا االختصاص في نطاق جغرافي محدود وفقا لمقتضيات       

" تتولى المجالس الجهوية للحسابات  الذي ينص على أنه، 2011دستورن م 149الفصل 

يئاتها، وكيفية قيامها بتدبير هات والجماعات الترابية األخرى وهمراقبة حسابات الج 

  ونها".شؤ 

وهكذا يمارس المجلس الجهوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصاته رقابة على        

وهيئاتها والمؤسسات العمومية والتي تتوفر على محاسب  بين العموميين بالجماعاتالمحاس
 

10- BOUVIER (M): op.cit p: 189. 

11 - RAYNAUD (J) : " les chambres régionales des comptes" édition PUF 1984 p:4. 

  12 - المادة 118 من قانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ص:  18.  
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  من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 612عمومي وفقا لمقتضيات المادة 

وهيئاتها بتقديم حسابات ين العموميين بالجماعات ومن هذا المنطلق يلزم على المحاسب       

هذه األجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص 

المتعلق بمدونة المحاكم القانون من  126التنظيمية الجاري بها العمل وفقا ألحكام المادة 

 المالية.13 

لمحاسبين بحكم الواقع وكل شخص وتشمل الرقابة القضائية كذلك النظر في حسابات ا       

والمقتضيات القانونية  في حقه التسيير بحكم الواقع كما حدده االجتهاد القضائي المالي تب ث 
 المنصو ص عليها في المواد 131 إلى 133 من القانون 14.62.99

وهكذا تضطلع المجالس الجهوية للحسابات فيما يتعلق بالنظر في حسابات المحاسبين        

العموميين بنفس الصالحيات القضائية التي يتمتع بها المجلس األعلى للحسابات إال أن 

س األعلى، فهي على غرار المجلن ال ال يتسع إلى كافة المحاسبي اختصاصها في هذا المج

  المحاسبين الخاضعين الختصاصها الترابي.تتدخل فقط في 

 الفرع الثاني: تهديد المخالفين بالضوابط المالية للجماعات

تأديب يتولى المجلس الجهوي للحسابات مهمة ممارسة الرقابة القضائية في ميدان ال       

بالنسبة لكل في حدود االختصاصات المخولة له  للجماعات المالية مخالفة الضوابطالمتعلق ب 

من هذا القانون موظف أو  56و  55و  54وحسب الشروط المنصوص عليها في المواد 

وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه  مسؤول يعمل في الجماعات عون أو 

الهيئات على أو  والت التي تملك الجماعاتالجماعات والهيئات وفي كل الشركات والمقا

انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية السهم في الرأسمال أو سلطة 

مرجعية في اتخاذ القرار غير أن الوالي والعامل ال يخضعان لقضاء المجلس الجهوي إال 

في الحاالت التي يعمالن فيها باعتبارهما آمرين للصرف لجماعة محلية أو هيئة وفي 

خرى تطبق عليهما مقتضيات الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب األول الحاالت األ

  المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

من  56و  55و 54أما في حالة إدالء مرتكبي المخالفات المشار إليها في المواد        

شخص القانون المتعلق بالمحاكم المالية بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي أو عن 

المسؤولية أمام المجلس الجهوي  ، فتنتقلاألمر قبل ارتكاب المخالفةآخر مؤهل إلصدار هذا 

في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا األمر الكتابي طبقا 

  من القانون. 137لما تنص عليه المادة 

صرف والمحاسب العمومي أمام وتختلف مسطرة تحريك مسؤولية اآلمرين بال       

المجلس الجهوي للحسابات باختالف طبيعة ونوع المسؤولية التي يخضع لها كل واحد منهم 
 

13- http: maroc droit.com.  األحمدي صالح الدين: طالب باحث في شؤون اإلدارة العامة. الموقع اإللكتروني: تاريخ التصفح  

.      2019دجنبر   20  

14-  FABRE (F.J): " les grand de la jurisprudence financières" Dalloz paris 1996. 
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فإذا كانت المسطرة المتبعة في ميدان التأديب تتوقف على تدخل جهات أجنبية أو تعتمد على 

طرة المعتمدة إجراءات المراقبة عند مساءلة اآلمرين بالصرف في ميدان التسيير فإن المس

ضاء  في مجال طرح مسؤولية المحاسبين العموميين تحكمها قواعد خاصة ويضطلع الق
 المالي فيها بدور بارز.15

   المطلب الثاني: رقابة المحاكم المالية ذات الصبغة اإلدارية

تاريخيا ظلت المراقبة على المالية الترابية اختصاصا خالصا لسلطات الوصاية           

كان رؤساء المجالس الجماعية ينفذون القرارات المالية تحت التوجيه  1976نظام فقبل 

 1976شا( وفي ظل نظام سنة والمراقبة المباشرة لممثلي السلطة المركزية ) القائد أو البا

م التخفيض من شدة وصرامة تلك المراقبة المالية حيث أصبح اآلمرون بالصرف ت نسبيا 

ل مالي مهم وبالتالي أصبح بإمكانهم وتحت مسؤوليتهم تنفيذ الجماعيون يتمتعون باستقال

لكن بالمقابل ظلوا خاضعين لمراقبة  القرارات المالية المهمة بما فيها الميزانية الجماعية

لم تعد ، حيث 2002 رظهي بها مالية تمارس في شكل وصاية إدارية ومالية وقد احتفظ 

لطات الوصاية وإنما أصبحت تتقاسمها مع المراقبة على العمليات المالية حكرا على س

  المجالس الجهوية للحسابات.

يمكن ذكر منها على و  إلى عدة أسباب  ماليتهافي تدبير  الجماعات ويرجع ضعف       

:الخصوص  

لمالي عدم قدرة المجلس األعلى للحسابات الحالي على السيطرة على مراقبة التدبير ا -   

ة الرقابة وتنوع وتعدد ي جغرافيا وبشريا ووظيفيا بحكم مركز واإلداري للجماعات

.االختصاصات وضعف اللوجيستيك المادي  

  قلة الموارد البشرية وتعقد المساطر واإلجراءات. -   

غياب مرجعيات قانونية ودراسات فقهية في ني والتشريعي )ناهيك عن الفراغ القانو  -   
 الموضوع(.16

سيير واستخدام األموال العمومية في مشاريع الجماعةالفرع األول: مراقبة الت  

 يةتشمل مسؤولية اآلمرين بالصرف في ميدان التسيير مراقبة مشروعية وصدق       

العمليات المنجزة وكذا جوانب الفعالية والمردودية للمصالح التي يتولون إدارة شؤونها 

وتبعا لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات بمناسبة مساءلة اآلمرين بالصرف في ميدان 

  التسيير يتبع مسطرة خاصة تجمع بين أساليب المراقبة وأساليب التقييم.

     ب في حق االطالع وحق الزيارة واالستشارة القانونية.ويمكن إجمال هذه األسالي        

يعد اختصاص مراقبة التسيير اختصاصا إداريا محضا ألنه يستهدف مراقبة شاملة        

 
15- RAYNAUD (J) : " les chambres régionales des comptes " op.cit p: 22 et 23. 

 - محمد حركات: " إستراتيجية وتنظيم  الجماعات المحلية بالمغرب" مرجع سابق ص : 5. 16 
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ومندمجة لجميع أوجه ومظاهر التدبير الترابي. ويهدف المجلس الجهوي للحسابات إلى  

ناء واستخدام وكذلك تكاليف وشروط اقت تقويم مدى تحقيق األهداف المحددة والنتائج المحققة
 الوسائل المستعملة.17

العمليات المنجزة  يةوتشمل مراقبة المجلس الجهوي للحسابات أيضا مشروعية وصدق       

وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة واألشغال المنجزة كما يتأكد المجلس 

داخل األجهزة الخاضعة لرقابته تضمن ن أن األنظمة واإلجراءات المطبقة مالجهوي 

  التسيير األمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

أنه بإمكان المجلس  المالية من قانون مدونة المحاكم 147هذا وقد نصت المادة        

ته بهدف التأكد من مدى الجهوي أن يقوم بعمليات تقييم مشاريع األجهزة الخاضعة لمراقب 

 تحقيق األهداف المحددة لكل مشروع بالمقارنة مع الوسائل المستعملة.18 

وتعد مراقبة التسيير كتكملة ضرورية للمراقبة القضائية حول حسابات المحاسبين          

 المحليين غير أنها مستقلة عنها قانونيا.19 

للتنفيذالفرع الثاني: مراقبة اإلجراءات المتبعة   

يعتبر هذا النوع من الرقابة في التجربة الفرنسية كبديل للوصاية اإلدارية التي كانت        

وبإحداث الغرف  تمارسها السلطات المركزية على الجماعات والمؤسسات العمومية المحلية

ية األمر بإلغاء أي دور لممثل الدولة في إطار رقابة األحوال التراب  جاءللحسابات الجهوية 
  ومع ذلك ظل هذا األخير المخاطب األول واألساسي بالنسبة للجماعات.20

كما حدده  اويعتبر اختصاص مراقبة القرارات المتعلقة بالميزانية اختصاصا إداري        
 الفقه واالجتهاد القضائي المالي. 21

إلى المجالس الجهوية اختصاص مراقبة  62-99ومن جهته اسند القانون رقم        

.تعلقة بميزانية الجماعات وهيئاتهالقرارات الما  

فيمكن مقارنته من حيث الجوهر  مرادف لمراقبة ميزانية الجماعات أما إذا أردنا إيجاد       
 وليس المساطر بدور المجلس الدستوري عند مراقبته لدستورية قانون المالية.22

 

 

 
 - محمد حركات: نفس المرجع،  ص : 133. 17 

18- http/maroc droit.com.     .األحمدي صالح الدين: مرجع سابق   
19- MOUZET (P): op.cit p: 224. 
20- RAYNAUD (J): " les chambres régionales des comptes " op.cit p : 22 et 23. 

21- Olivier (PH): " le point de vus de l'ancienne autorité de tutelle" in acte de colloque. Cour 

des comptes unive 8 et 9 Nov.1984 consacré aux chambres régionales des comtes sous 

direction de philip loic economica 1985 p : 187. 

22- FABRE (FJ : les G.A.J.Fop.cit.p:26. 
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 اتاألعمال القانونية للجماعالمبحث الثاني: رقابة القضاء اإلداري على 

ال شك فيه أن الجماعات يسري عليها ما يسري على الدولة، وباقي السلطات  مما        

فالقانون هو الحكم في جميع تصرفاتها، . 23ث ارتباطها بمبدأ سيادة القانوناإلدارية من حي

وعليها أن تحترمه في كل تدخالتها. وأن تنطلق دائما في أعمالها من مبدأ المشروعية، ومن 

وإذا كانت الجماعات تتمتع أحيانا بقدر من  ،24العاماالنضباط للقاعدة القانونية بمفهومها 

ن ذلك اليعني أنها يمكن أن حرية التصرف وهي تقوم بأعمالها في ظل تعدد الخيارات، فإ

تمارس تلك الحرية خارج القانون، وإنما يتوجب أن تكون داخل حدوده وضوابطه. فوجود 

، ال يعني الخروج عن حمى أحيانا السلطة التقديرية وتعدد الخيارات أمام المسؤول اإلداري

 .25المبادئ القانونية، بل هي في ميزان المشروعية مع اختصاصات مقيدة

 ممارسة من ةلجماعا تمكن التي القانونية الوسائل أهم من اإلدارية القرارات تعتبرو       

  السلطة تجليات إحدى باعتبارها هميةاأل هذه تتجلى و  العام الصالح لتحقيق  أنشطتها

 المنفردة باإلرادة  تصدر القرارات هذه كانت إذا و  ا،ألعماله المجسدة اآلليات و  العمومية

 المسؤولين طرف من تتخذ األصل في فإنها األفراد، على جبرا تنفذ أن يمكن كما لإلدارة

 معرضون بالتالي و  البشر، بني من المطاف نهاية في هم الذين داريةاإل األجهزة عن

 و  حقوق معه تتضرر بشكل للصواب مجانبة قرارات عنهم تصدر قد إذ للخطأ كغيرهم

 حسابات تصفية أو  اإلنتقام بدافع أخرى حاالت في تكون وقد الجماعات، أو  األفراد حريات

 على تمارس للرقابة آليات إرساء في تتمثل ضمانات إرساء إلى المشرع عمد ولذلك. ضيقة

 القانون ألحكام العمومية اإلدارة خضوع المشروعية،أي مبدأ تحقيق بهدف اإلدارية السلطة

 26.مادية أعمال أو  إدارية قرارات من تصدره فيما

وتأسيسا على ذلك، تنصرف رقابة القضاء اإلداري على األعمال القانونية للجماعات        

وهي تشمل  27إلى تلك األعمال التي تمارسها ونقصد بها التأثير في المراكز القانونية،

 
23- Bruno Rémonde et Jacques BLANC : « des collectivités locales » Op Cit, p : 318. 

24- M'faddel Smires : Op, Cit, p : 59. 

- عصام بنجلون:" السلطة التقديرية لإلدارة بين قواعد التشريع واجتهاد القضاء اإلداري"، منشورات المجلة المغربية لإلدارة  25  

. 50، ص: 2008يونيو، -، ماي80المحلية والتنمية، العدد   

26http://hadatpress.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-
%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7 

  .2019دجنبر 28. الموقع اإللكتروني: تاريخ التصفح يراالدا القرار على القضائية الرقابة، ةالمركزي باإلدارات متصرف: زوري عبدالقادر
، أبريل،  66األعرج: القانون اإلداري المغربي، الجزء األول، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد  محمد  - 27

 . 197، ص: 2010

http://hadatpress.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7
http://hadatpress.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7
http://hadatpress.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7
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وكذا الرقابة  الرقابة المتعلقة بالقرارات والمقررات الصادرة عن الجماعات )المطلب األول(

 المتعلقة باألعمال المادية للجماعات )المطلب الثاني(.

قرارات ومقررات المجلس الجماعي  علىالقضاء اإلداري   رقابةالمطلب األول:   

لقد كانت وال تزال رقابة القاضي اإلداري على القرارات المتعلقة بتصريف األعمال        

، ولعل نفس الرقابة قد تم تكريسها في القانون تحظى بأهمية بالغةي، بالشأن المحلالمتعلقة 

التنظيمي للجماعات، حيث أصبحت عديدة هي القرارات و المقررات الخاضعة لسلطة 

. بل قد تم التنصيص على أن للقضاء وحده راف القاضي اإلداريما قبل تحت إشالوصاية في 

ت األخرى خاصة في اختصاص إلغاء مقرارات مجلس الجماعة باستثناء بعض المجاال

 .28لمراقبة اإلدارية، حيث تخضع للتأشيرة القبلية من طرف سلطات االميدان المالي

مل الوالة و من الدستور يع 145وهكذا تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل        

وص التنظيمية للحكومة و ، وتنفيذ النصالعمال باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون

فيه المحاكم  تتب  ، كما يمارسون المراقبة اإلدارية. وكل نزاع في هذا الشأنمقرراتها

 تدخل في ، ومن هنا تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات و القرارات التي الاإلدارية

صالحيات مجالس الجماعات أو رؤسائها المتخذة خرقا ألحكام القوانين التنظيمية و 

المحكمة اإلدارية بعد إحالة األمر إليها في  تنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وتب ال

 .29ةسب نوع الجماعة المعني ، ح ن من قبل ممثلي اإلدارة المركزيةحيوقت و كل

، يتم تقدير شرعية ر عن مجلس الجماعة أعماال إداريةعمال التي تصدبذلك تبقى األو       

، الذي يعمد إلى البحث في شرعية القرارات و قراراتها من قبل القضاء اإلداري أعمالها و 

 .30التصرفات 

، معتمد عد تطبيق أي قرار إداري غير شرعيبذلك فقاضي مراقبة الشرعية يستب و       

سواء كانت األعمال التي تباشرها ، 31اإلدارة في الدعوى المعروضة عليهعليه من طرف 

، كإنشاء مراكز ها إلى ترتيب آثار قانونية معينةاإلدارة أعماال قانونية تهدف من خالل

، أو كانت تهدف من جهة أخرى إلى ترتيب أعمال مادية أو إحداث تعديل فيهاقانونية جديدة 

، كأن تقوم على سبيل المثال باالستيالء ها ألعمال قانونية معينةجة تنفيذكأن تقوم اإلدارة نتي

 .32نزع الملكية ألجل المنفعة العامةعلى ملك األفراد تنفيذا للقرارات المتعلقة ب 

 
 . 149، ص 2015محمد كرامي: القانون اإلداري:: التظلم اإلداري النشاط اإلداري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة   -28

 عماد أبركان: نظام الرقابة على الجماعات الترابية بالمغرب ومتطلبات المالئمة، مرجع سابق،   -29

المجلة المغربية لإلدارة المحلية  محمد باهي: مراقبة المشروعية بالجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة،  - 30

 . 46-45، ص 2005، سنة 124، العدد والتنمية

 . 5-4، ص  2011كة الصروخ: مشروعية القرارات اإلدارية، مطبعة دار القلم، الطبعة األولى، سنة ملي  -31   

  32- حسن صحيب: القضاء اإلداري المغربي، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، مطبعة دار النشر المغربية، الطبعة األولى،  
.  501، ص  2008سنة    
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باستقراء المقتضيات القانونية و التنظيمية الخاصة بالجماعات يتضح أن رقابة و       

تبنى استنادا على ثالثة  ت المجلس الجماعيالقضاء اإلداري على شرعية قرارات و مقررا

 : منطلقات

إما أن تكون خاضعة إللزامية التبليغ إلى ممثل الدولة الذي يتأكد بأن القرارات و  ●

 ؛المقررات ال تخرج عن الضوابط المحددة في إطار الشرعية

أما المنطلق الثاني فيمكن القضاء اإلداري من فرض رقابته القضائية على أعمال  ●

تبليغ إلى جلس الجماعي و أعمال رئيسه حتى إذا كانت غير خاضعة إللزامية الالم

 ؛ممثلي السلطة المركزية

وبخصوص المنطلق الثالث فتكمن رقابة القضاء اإلداري بناء على طلب الغير الذي  ●

ت و المقررات ينبغي أن يثبت بأنه ينتمي إلى فئة األشخاص المتضررين من القرارا

 .33عةالصادرة عن الجما

عموما فإذا كانت رقابة القضاء اإلداري تعتبر من اإلصالحات المهمة التي من و        

لمجلس ا مقرراتاألول(، وعلى لفرع المجلس )ارئيس  قراراتلى شأنها حماية الشرعية ع

، فإن ذلك سيطرح إشكاالت متعددة على القضاء اإلداري و أبرزها الثاني(الفرع الجماعي )

 صعوبة الحاالت المعروضة. لقضايا و كثرة ا

 الفرع األول: الرقابة على قرارات رئيس المجلس الجماعي 

يعد الجهاز الرئاسي في المجلس الجماعي األداة الدالة على إرادة المشرع في تعزيز        

موقعه واالرتقاء به إلى مؤسسات المركزية فاعلة، حيث يتولى رئيس المجلس تسيير 

فق العامة وباقي المؤسسات أمام مختلف المصالح واإلدارات والمراشؤونه وتمثيله 

 .34األخرى

فلدعم التدبير الديمقراطي، تناط بالرئيس سلطة تنفيذ مداوالت المجلس ومقراراته،        

لعالقة بين بشكل يخدم المفهوم الجديد للسلطة، ويقوي ا ،35يتخذ جميع التدابير الالزمة لذلكو 

 .36ينالمنتخبين والمواطن

إال أن هذه العالقة إذا ما ترتب عنها سوء استعمال السلطة الناتجة عن القرارات التي        

يقررها رئيس الجماعة، يمكن لكل متضرر أن يطالب بأن تنظر في قضيته أمام المحكمة 

 .اإلدارية بغاية المطالبة بإلغاء القرار موضوع الشطط

 
 . 46-45القوانين التنظيمية الجديدة، مرجع سابق، ص  ة بالجماعات الترابية على ضوءمحمد باهي: مراقبة المشروعي  -33  

 . 120الطبعة األولى، ص بالمغرب، مكتبة الرشاد سطات،  حجية زيتوني: الجهة واإلصالح الجهوي   - 34

 . 133.14من القانون التنظيمي   94المادة   -35  

cipative, 2011, p 13.Yvessintommer et Julien Talpin, démocratie parti -  36  
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ثر نتيجة المدة الفاصلة بين القرار اإلداري وتاريخ أما إذا كانت طبيعة القضية ستتأ       

الحكم باإللغاء، مما سيترتب عن ذلك التأخير من ضياع للحقوق، فقد فتح المشرع إمكانية 

 المحكمة في األمر. تصادرة عن رئيس الجماعة إلى حين ب طلب إيقاف تنفيذ للقرارات ال

تتدخل بعد تأكدها من وجود عنصر حيث يرجع االختصاص للمحكمة اإلدارية، التي        

طلب الجدية في القضية المعروضة عليه، وتخضع هذه المسطرة للطرف الموجه ضده ال

 تلتنفيذ للقرار اإلداري إلى حين ب فيقوم القاضي بوقف ا ،37باالمتثال إلى األمر القضائي

 المحكمة في الموضوع.

داري، كلما تبين له وجود مبررات فالقاضي اإلداري يتدخل إليقاف تنفيذ القرار اإل       

 جديدة تشكل الصبغة االستثنائية التي تبرر التوقيف.

وتماشيا مع مضمون النص القانوني جاء في قرار للغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى        

سابقا )محكمة النقض حاليا(، أن المدعى عليه اكترى من المجلس البلدي محل يشغله 

به ترخيص إداري، وأنه فوجئ فيما بعد بمكتب المجلس يطلب  كمقهى، حسب عقد كراء

منه إفراغ المحل، حيث أجاب الطاعن بأنه يكتري المحل بطريقة قانونية، وأنه قد أسس 

عليه أصال تجاريا وأنفق عليه مصاريف باهضة، وكرد فعل عن هذا الجواب أصدر  

ن ممارسة أي نشاط المجلس البلدي قرار إلغاء رخصة االستغالل، ومنع العارض م

تجاري، ولما تبين في الملف أن العارض يقوم باستغالل مقهى مرخص بها من المجلس 

البلدي، مما يجعل الجدية تبرر الظروف االستثنائية، خاصة وأن الطاعن يسير بالفعل 

المقهى المذكور، ويتوفر على زبناء وعليه التزامات معينة اتجاه إدارة الضرائب وله 

حكم إدارته للمقهى، مما قد يلحق أضرارا فادحة بمصالحه إذا ماتم استمرار ارتباطات ب

القرار اإلداري الصادر عن السلطة التنفيذية للمجلس، والممثلة في رئيس المجلس البلدي، 

فكل هذه العناصر من شأنها أن تبرر عنصر الجدية و أن تكرس الظروف االستثنائية 

على أساس ويتعين بالتالي فيذ القرار المذكور مرتكزا المذكورة، مما يكون معه إيقاف تن 

  .38تأييده

وع استنادا إلى وإذا كانت مسألة طلب اإليقاف، اختصاصها موكوال لقضاء الموض

من قانون المحاكم اإلدارية، فإن  24ن المسطرة المدنية والمادة و من قان  147الفصل 

ي لدى المحكمة التنفيذ إلى القضاء اإلستعجالالقانون التنظيمي للجماعات أسند إليه وقف 

ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب بكتابة  48في تنفيذه داخل آجل ت اإلدارية الذي يب 

 . 39الضبط لديها

 
 . 135، ص 2015جواد أمهلول:الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة األمنية، الرباط، طبعة   -37        

محمد المنتصر الداودي: القضاء اإلداري: مسيرة متطورة دور الغرفة اإلدارية في الحفاظ على مكاسبها، مطبعة دار أبي رقراق،   -38

   .394-393، ص 2014الطبعة األولى 

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي   217المادة   -39
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إن رقابة القضاء اإلداري على القرارات اإلدارية الصادرة عن رئيس الجماعة، ال 

ففي قضية شركة السهم األخضر ضد تتجه دوما صوب اإللغاء إال إذا بنيت على أساس، 

بلدية بني مالل" حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى 

تقدمت شركة السهم األخضر بمقال إلى المحكمة  24/10/2014مراجعه أعاله أنه بتاريخ 

ل خالل سنة االبتدائية ببني مالل عرضت فيه أنه بمناسبة الزيارة الملكية إلقليم بني مال

وبطلب من المدعى عليها بلدية بني مالل قامت بعدة أشغال تمثلت في صباغة  2009

األرصفة بشارع المدينة وزراعة أغراس متنوعة بحدائق وشوارع المدينة وبناء كراسي بها 

وغيرها من التجهيزات الالزمة والتي يتضمنها محضر إنجاز األشغال الذي سلمته لها لجنة 

بلدية المذكورة، حيث بلغت قيمة األشغال التي أنجزتها ما يزيد عن تقنية من ال

 734658,80درهم حيث توصلت بجزء منها وبقي بذمة البلدية مبلغ  918948,80

درهم، ألجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بلدية بني مالل في شخص رئيس 

 20.000,00دره درهم وتعويضا عن التماطل ق 734658,80مجلسها بأدائها مبلغ 

درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد تمام اإلجراءات أصدرت 

المحكمة االبتدائية ببني مالل حكما يقضي بعدم اختصاصها مع إحالة الملف على المحكمة 

 اإلدارية بالدار البيضاء التي أصدرت حكمها بعدم قبول الطلب مع إبقاء صائره على رافعه.

 : لـهـذه األسـبـاب     

 . 40قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

 إذ يرتب حقوقا مكتسبة من تاريخ صدوره فإنه ال يكون القرار المشروع ونخلص أن       

محال للسحب، كما ال يكون محال لإللغاء القضائي، على أن تنحصر هذه القاعدة على  

 . 41ا مكتسبةالقرارات المشروعة التي تولد حقوق

ولما كانت رقابة القضاء اإلداري، تتجه نحو إلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة،      

 فإن ذلك ال يمكن أن يتأتى إال باحترام المساطر واإلجراءات المنصوص عليها قانونا.

هت المحكمة اإلدارية بمكناس إلى رفض الطلب القاضي بإلغاء القرار  ج وفي ذلك ات       

داري لرئيس المجلس البلدي بخنيفرة، لعدم إدالء الطاعن بما يفيد تقيده بالمسطرة القبلية اإل

 
  40-  قرار الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض، رقم:1/27، ملف إداري رقم: 2017/1/4/3511. الصادر بتاريخ 2018/01/18، قضية شركة 

 السهم األخضر ضد بلدية بني مالل.
مطبعة القلم الطبعة الثانية سنة   رات الصادرة في مجال التعمير،القاضي اإلداري على مشروعية القرا الشريف البقالي: رقابة   -41

 . 230 ص،  2012
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المرتبطة بإخبار رئيس المجلس الجماعي بموازاة توجيه شكاية إلى الوالي أو العامل قبل 

 . 42اللجوء إلى المحكمة المختصة

القرارات اإلدارية، تسير في اتجاه وبالتالي فإذا كانت رقابة القضاء اإلداري على        

البطالن بسبب مخالفتها لقاعدة من القواعد القانونية الني ينظمها مبدأ المشروعية، من شأنه 

للبطالن،  الحال هنا هو عندما يتدخل  كذلك أن تفرض الرقابة القضائية طبقا لقاعدة القابلية

 عنصر خارجي محظور، فيجعل منه قرارا معرضا لإلبطال.

ولقد حدد القانون بعض العناصر الخارجية المحظورة، والتي تجعل من تدخلها في      

 ر لبطالنه، وعلى سبيل المثال،تكوين القرار اإلداري عامال أو سببا يقضي بقابلية هذا القرا

في القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يعتبر قابال للبطالن المقرر الذي شارك في نجد 

جماعي يهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيال عن غيره أو يهم زوجه أو  اتخاذه مستشار

 أصوله أو فروعه المباشرة أمر القضية الصادرة المقرر بشأنها...

وعموما مما يجب التذكير به، أن القاضي اإلداري هو يمارس رقابته على شرعية      

الشكلية واإلجرائية  مقررات المجلس الجماعي، فهو قبل ذلك يتأكد من المساطرقرارات و 

 التي اعتمدها الطاعنون.

كما يتأكد بشأن حاالت البطالن أو القابلية لإلبطال مدى احترام اإلجراءات القانونية      

ومواعيدها وإال تعرضت للطعن من المعنيين باألمر، ويترتب عن ذلك الحكم بإلغائها، 

التي يمكن أن تترتب عن القرارات واعتبارها كأنها لم تكن مع زوال كل اآلثار القانونية 

 . 43الملغية

 : الرقابة على مقررات المجلس الجماعي الفرع الثاني

ن المعروف أن للمجلس الجماعي الحق في إصدار القرارات اإلدارية في حدود م        

، ولهذا المجلس الحرية في التصرف فهو تخضع لمواجهات اإلدارة المركزية معينة دون أن

ار ، فله العدول عن تنفيذها أو إلغائها و إصدة فيما يصدره من قراراتاحب السلطص

، و يمكن لها كذلك أن يقاضي أو يتقاضى و يسأل عن األعمال قرارات بديلة عنها أو تعديلها

جلس الجماعي له حدود التي تصدر عنها و على الرغم من مظاهر االستقالل هذه إال أن الم

 . يجب أن يطلع بها بكفاية و فاعلية، كما يوكل له اختصاصات و أعمال ال يتجاوزها

 
، قضية  18/06/2015، الصادر بتاريخ 2015/ 87/7110، ملف رقم:  2015/ 351/7110حكم المحكمة اإلدارية بمكناس، عدد    -42

 لت. جالل المصطفى ضد رئيس المجلس الحضري لمدينة ميد

 - مليكة الصروخ: مشروعية القرارات اإلدارية، مرجع   سابق  ص 226-225. 43 
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ولضمان استقاللية المجلس الجماعي، وقيامه بأعماله بشكل جيد، وعدم تجاوزه         

، كان ال بد من خضوع الجماعة لرقابة القضاء اإلداري على 44لالختصاصات الموكولة له

 األعمال والتصرفات التي تباشرها.

وهكذا فالمجلس الجماعي ال يتمتع بسلطات مطلقة في ممارسة اختصاصاته بشكل         

، تماشيا مع النصوص 45يجعله يصبح فاعال ماليا وبشريا، فمجال اختصاصاته مقيد

أما إذا كانت المقررات المتخذة خارجة عن نطاق اختصاصاته فتكون  المسطرة قانونا،

ارك في اتخاذ المقرر عضو من المجلس يهمه ، ونفس الشيء كذلك إذا ش46باطلة قانونا

بصفة شخصية أو بصفته وكيال عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين 

 ...47بال للبطالنحيث يكون المقرر في هذه الحالة قا

وتأسيسا على ذلك عرضت على المحاكم اإلدارية العديد من القضايا الخاصة بالطعون       

 رات المجلس الجماعي.الموجهة ضد مقر

"على إلغاء مقرر يقضي  28/10/2016هكذا فقد جاء في الحكم الصادر بتاريخ و       

بإقالة السيد قاسم، نتيجة قيامه بتوجيه مراسلة لرئيس المجلس ينبهه بكون أثمنة سندات 

ول في الطلب المتعلقة ببعض العقود التي أبرمتها الجماعة الترابية مرتفعة مقارنة مع المتدا

السوق وحيث ثبت للمحكمة أن التصرف الذي قام به عضو المجلس يخلو من أي مقتضى 

 .48أنهيجعل الفعل المنسوب إليه سببا يعطي للمجلس حق اتخاذ مقرر اإلقالة في ش

ولكي تكون مقررات المجلس الجماعي صحيحة، يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس       

التي تهم مجلس  قصد التداول في القضايا واألمور لدورةتاريخ وساعة ومكان انعقاد اب 

 .49الجماعة الترابية

وفي ظل هذا األساس القانوني قامت المحكمة اإلدارية بإلغاء مقررات المجلس بسبب       

 .50دم استدعاء الرئيس ألعضاء المجلسع

 
 . 173، ص 2010أيمن عودة المعاني: اإلدارة المحلية، مطبعة دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، السنة  - 44

- السعيد زنيبر: الوصاية على القرارات اإلدارية الجماعية بين المشروعية والفعالية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام،  45
ن والعلوم اإلدارية للتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة  قانوتخصص ال
.  2201/2013الجامعية   

  ، 2011الجهوية المتقدمة: دراسة تحليلية لمقتضيات دستور  حميد الماموني: العالقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء  -46  

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط   تخصص التدبير اإلداري والمالي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام،

 . 2013/2014أكدال، 

، السنة  96، العدد مغربية لإلدارة المحلية والتنميةالمجلة المركزية،  ين المركزية والالأحمد أجعون: التنظيم اإلداري بالمغرب ب  -47  

 . 183، ص  2013

 . 2016/ 28/10، الصادر بتاريخ 3907_حكم المحكمة اإلدارية بالرباط، عدد  53   

 

 
 . 113.14من القانون التنظيمي  35المادة  -49
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ي على مقررات وتبعا لما تقدم نود أن نشير إلى أنه عالوة على رقابة القضاء اإلدار       

سواء تلك التي تهم أعضاء المجلس أو تلك المتعلقة بالمواطنات  ،51المجلس الجماعي

والمواطنين، يتدخل القضاء اإلداري من خالل ما يعرف بقضاء اإللغاء في مجال العقود 

، حماية للمتعاقد أو اإلدارية تدريجا إللغاء بعض القرارات المنفصلة أو تلك القابلة لالنفصال

ل التعاقد معه، من بعض القرارات التعسفية للجماعة والتي قد تأتي على مشخص المحتال

 .52اقدسبيل المثال قبل إبرام العقد كالقرارات الصادرة باستبعاد أحد المرشحين للتع

وبذلك تمتد رقابة قاضي اإللغاء لتشمل القرارات الخاصة بالتوقيع على العقد اإلداري       

المصادقة على العقد عندما تكون هاته المصادقة ضرورية، ولقد استقر االجتهاد القضائي أو 

ا على أن قرار اإلدارة بالتوقيع، أو المصادقة على العقد اإلداري يعد قرارا منفصال عن هذ

 .53العقد

 لحقوق األفرادوعموما فإن فرض مبدأ احترام سيادة القانون وتوفير الضمانات الكافية       

يتخذ في اعتماد رقابة قضائية على قرارات تدبير المجلس الجماعي  ،وحرياتهم بوجه عام

لك وإدارة الجماعة والذي يمثل ضمانة مهمة من ضمانات التسيير الديمقراطي، لما في ذ

ن القاضي اإلداري هو مفتاح االلتزام بسيادة القانون ويتوقف إحماية للشرعية القانونية حيث 

رامه، وبذلك يعمل على تفعيل رقابته بعد إحالة األمر إليه من طرف ممثلي عليه أمر احت 

 الدولة. 

وتعتبر هذه الرقابة التي تم تكريسها في القانون التنظيمي للجماعات رقابة أساسية        

وذات أهمية كبرى، وهي من شأنها أن تحمي الحقوق وتضمن تطبيق القانون، فمن جهة 

اية حقوق وحريات المتعاملين مع الجماعة، وضمان عدالة ستمكن هذه الرقابة من حم

تعويضهم في حالة اإلضرار بحقوقهم، ومن جهة أخرى، ستمكن هذه الرقابة في حالة إيجاد 

وتعسف الظروف المناسبة لها من حماية تلك الجماعة الترابية من الشطط والغلو والصرامة 

 .54األجهزة الوصائية بسلطاتها

 ابة القضاء اإلداري على األعمال المادية للجماعاتالمطلب الثاني: رق

تمارس الجماعات اختصاصات وصالحيات ذات طبيعة إدارية بغية أداء وظائفها        

 المعهودة إليها والوفاء بالتزاماتها المنوطة بها.
 

 . 2015 / 11/ 23، الصادر بتاريخ 4889حكم المحكمة اإلدارية بالرباط، عدد  -50   

 . 213عماد أبركان: نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات المالئمة، مرجع  سابق، ص  -51   

محمد األعرج: نظام العقود اإلدارية والصفقات العمومية وفق قرارات وأحكام القضاء اإلداري المغربي، منشورات المجلة   -52   

 . 157، ص  2011، سنة  88المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد 

 . 148نفس المرجع، ص   -53   

الجياللي ممدوح: رقابة القضاء اإلداري على الصفقات المحلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في التدبير اإلداري والمالي،   -54  

 . 2010/ 2009جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط أكدال، السنة الجامعية  
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فهي تصدر مجموعة من القرارات والمقررات اإلدارية التي تمنحها الشرعية للقيام         

 شطتها المحلية، بشكل تكتسب منه حقوق وتترتب عليها التزامات.بأن 

فمجموع األنشطة التي تباشرها الجماعات يجب أن تكون مبدئيا خاضعة لمجموع         

الضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذ ال معنى أن تقوم الجماعات باتخاذ 

قيام بأنشطتها المعهودة إليها، وإال قوبلت قراراتها قراراتها بشكل يتنافى مع مبدأ الشرعية لل

وهنا يتدخل القاضي اإلداري لبسط رقابته على أنشطة الجماعات إذا ما عرضت  ،55باإللغاء

 عليها األمر وإذا ما تحققت الشروط الشكلية لذلك.

فالسلطات واالمتيازات التي تتمتع بها الجماعات في تدبيرها للشأن العام المحلي يجب         

أن تكون غايتها سد حاجيات المواطن المحلي من ناحية، واإلسهام في النهوض بمتطلبات 

التنمية المحلية من ناحية أخرى، مما يعني أن توسيع رقعة اختصاصات مجالس الجماعات 

 .56بمنهجية مقررة ومحددة األهدافة واالجتماعية يتم في الميادين االقتصادي 

وبناء على ما أوردناه أعاله، فإن القضاء اإلداري قد تمكن في إطار رقابته على        

األعمال المادية أبرزها تلك المتعلقة باالعتداء المادي على حق الملكية )الفرع األول(، 

صة تترتب عليه هو اآلخر الرقابة على ناهيك على أن كل إضرار بالمصالح العامة والخا

المسؤولية اإلدارية للجماعات سواء على الخطأ أو الخطأ المرفقي )الفرع الثاني(، بشكل 

 يحقق ضمانات لحقوق األفراد.

 الفرع األول: تصدي رقابة القضاء اإلداري لإلعتداء المادي على حق الملكية 

 اتباع ار تعود ملكيته للخواص دونعلى عقأن واقعة استيالء اإلدارة  هالريب في        

اإلجراءات القانونية الالزمة وإحداث مرفق عمومي على ذلكم العقار، يجعلنا أمام وضع 

تتعارض من خالله مصلحتان عامة وخاصة، األولى مرتبطة بإنشاء المرفق وعدم 

منه  إمكانية الحكم بهدمه على اعتبار كونه مشيد في إطار ميزانية عمومية والهدف

  .57دستورا وقانوناالنفع، والمصلحة الثانية فهي تتجلى في حق الملكية المصون 

وقد دأب القضاء االستعجالي بدوره على رفض طلبات االعتداء المادي وإيقاف        

األشغال في مثل نفس الحاالت، ويترتب على ذلك في المقابل أنه إذا ما ثبت أن األشغال 

 
محمد األعرج: أشخاص القانون الخاص وإصدار القرار اإلداري في أحكام القاضي اإلداري، منشورات المجلة المغربية   -55

 . 11، ص: 2003يونيو -، ماي50لإلدارة المحلية والتنمية، العدد 

الغالي ادريس جناني: اإلدارة الترابية االقتصادية بالمغرب الواقع واآلفاق، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام،   -56

 . 2000أكتوبر  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدارالبيضاء، 

   م"، مقال منشور بالموقع اإللكتروني: بد الحق أخو الزين: "دور القضاء اإلداري في حماية المال العاد/ ع -57

http//droitagadir.blogspot.com   2019دجنبر   28تاريخ التصفح . 
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في المرحلة التحضيرية لها لم يترتب عنها بعد إنشاء أية منشاة، ال زالت في بدايتها أو 

ود لما في ذلك من حماية للمال العام وحماية دفإن إيقاف األشغال ورفع االعتداء أمر مح 

 . 58رية تغير معالمه ويصعب تداركهاذالعقار من إحداث تغييرات ج 

االعتداء المادي يأخذ فيها أيضا بعين ومن جانب آخر فتقدير قيمة التعويض عن            

االعتبار مراعاة مصالح طرفي الدعوى، فالقاضي اإلداري يراعي جانب تمكين رافع 

الدعوى من تعويض عادل عن فقد عقاره من جهة سواء من خالل خالصات الخبرة التي 

بالمقابل تجري لتحديد التعويض أو استنادا أيضا للسلطة التقديرية للمحكمة في الموضوع، و

 .59حماية للمال العام من جهة ثانية يراعى كذلك عنصر عدم الغلو في التعويض المحكوم به

بتاريخ  316وقد أقرت الغرفة اإلدارية لمحكمة النقض في القرار عدد        

"حيث صح ما عابه الطاعنون فيه أن المحكمة قضت بتعويض عن فقد  2011/04/21

دى عليه ماديا من طرف الطاعنة، ومع ذلك رفضت الحكم المطلوبة ملكية عقارها المعت 

بنقل ملكيته لهذه األخيرة، خالفا ألحكام اإلثراء بال سبب ، المتمثلة في نازلة الحل في 

إثراء المطلوبة عندما قضي لها بالتعويض المذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقار 

ن انتقال ملكية نفس العقار موضوع الحكم بالتعويض، وافتقار الطاعنة لما حرمت م

إليها، مما شكل افتقارا يقابله إثراء مباشر وتقوم عالقة سببية مباشرة تتمثل في واقعة 

واحدة هي السبب المباشر لكل منهما، وهو دفع تعويض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته 

مطعون فيه لم إال من خالل الحكم عليه بدفعه، وهو الطالبة المفتقرة، فكان بذلك القرار ال

 .60ذكر، فاسد التعليل ومعرضا للنقض"يقضي بنقل الملكية لهذه األخيرة والحال ما

 2/48وفي نفس المنحى قضت الغرفة اإلدارية لمحكمة النقض في القرار عدد        

، حيث جاء فيه" إن تعويض المالك عن فقدان رقبة عقاره يقتضي 2015/01/22بتاريخ 

ذه الرقبة عن ملكه ونقلها إلى جهة اإلدارة الملزمة بأداء بالضرورة خروج ملكية ه

التعويض تطبيقا لمبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات وحماية للمراكز القانونية للطرفين 

 
، في حالة رفع دعوى  27د/عبد الحميد حمداني: "العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية"، رسالة المحاماة، العدد  - 58

المعنية، يتعين على هذه األخيرة  أثناء النظر في الدعوى في المرحلة االبتدائية االعتداء المادي مقابل التعويض على الجهة اإلدارية 

  اإلدارية المطالبة بنقل الملكية لفائدتها عن طريق تقديم مقال مضاد، ألن عدم القيام بهذا اإلجراء إال خالل مرحلة االستئناف سيعتبره 

 المسطرة المدنية.  من قانون 3القضاء طلبا جديدا يحضر النظر فيه طبقا للفصل  

59- https://www.coursdroitarab.com/2017/11/14578.html?m.     الموقع اإللكتروني: تاريخ التصفج 28 دجنبر   

2019 .  

 
 ، غير منشور. 471/ 4/ 2/ 2009في الملف اإلداري عدد  21/ 2011/04بتاريخ  316قرار محكمة النقض عدد  -60



 

21 

المنبثقة عن الوضعية التي ترتبت على وضع اليد على العقار واستعماله كمنشأة عامة 

 .61مملوكة بقوة القانون للدولة )الملك العام( 

وبهذه القرارات الحديثة نجد القضاء اإلداري تراجع عن الموقف األول القاضي        

بعدم إمكانية المطالبة بنقل الملكية أثناء سريان دعوى التعويض عن االعتداء المادي، 

ليكرس اجتهادا جديدا يقضي بحماية مصالح الطرفين معا والمتمثلة في الحكم بالتعويض 

 ازاة مع ذلك نقل الملكية لفائدة الجهة اإلدارية المعنية.لفائدة المضرور ومو 

الفرع الثاني: الرقابة على المسؤولية اإلدارية للجماعات سواء على الخطأ  

 أو الخطأ المرفقي  

يعتبرالخطأ واقعة مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن        

 ، 62في هذا الخطأعن الباعث على الوقوع تحويل الضرر الناشئ عنها، بغض النظر 

الذي يعد شرطا أساسيا لقيام المسؤولية، حيث يستوي في ذلك أن يكون ناتجا عن قرار 

 .63إداري غير شرعي أو عن عمل مادي أو عن فعل إيجابي أو سلبي

فاألمر هنا يتعلق بخطأ موضوعي، ألن لكل إدارة غاية محددة تهدف إلى تحقيقخا        

، وإذا كانت هذه اإلدارة تمتلك حقوقا فإنها تتحمل عددا وقانونيةمادية وبشرية بوسائل 

 ، 64هو اإلخالل بهذه االلتزامات بحيث يمكن القول بأن الخطأ المرفقي  ،من االلتزامات

وإذا كانت اإلدارة شخصا معنويا يماىي نشاطه عن طريق موظفين تابعين له، فإنه ينبغي 

 .65تصدر عن موظفيهاأن تسأل اإلدارة عن التصرفات التي 

وقد استنبط الفقهاء ثالثة معايير للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي        

 وهي:

 أن يكون خطأ جسيما. -

 بنية الشخص المرتكب للخطأ.أو أن يكون مرتبط  -

 أو أن يكون مرتبطا بالهدف المقصود الذي يؤدي إلى الخروج عن الوظيفة. -
 

 . 4/1473/ 2/ 13، في الملف اإلداري عدد 22/ 2015/01بتاريخ  2/48قرار محكمة النقض عدد  -61

منشأة المعارف اإلسكندرية  ة: اختصاص القضاء اإلداري بالمنازعات اإلدارية لألفراد وتطبيقاتها في العمل، عجمأحمد محمود  -62

 . 275ص:

لإلدارة المحلية والتنمية، العدد  المجلة المغربية ، المغربي في موضوع االعتداء المادي القضاء اإلداري: توجهات أحمد أجعون -63

 .  16، ص: 2014، السنة الثانية  4

 
- كريم لحرش: القانون اإلداري المغربي. الجزء الثاني، نشاط اإلدارة وامتيازاتها، مطبعة األمنية الرباط، الطبعة الثالثة، سنة  64

.  169. ص: 2014  
65- Chopus René Pedro, administratif général, 2 ème ED MONTCHRESTEIN 1985, tom, p : 286. 
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 كما تنقسم مسؤولية الخطأ إلى ثالثة أصناف:   

 المسؤولية الناتجة عن سوء أداء األشغال. -

 المسؤولية الناتجة عن عدم أداء األشغال. -

 .المسؤولية الناتجة عن البطئ في أداء األشغال -

وإذا كانت المسؤولية اإلدارية في فرنسا من إبداع مجلس الدولة وحصيلة        

اجتهاداته في الميدان اإلداري انطالقا من حكم )بالنكو(، فإن قواعد المسؤولية اإلدارية 

بالمغرب هي من وضع المشرع الذي حدد بنصوص واضحة حدود مسؤولية الموظف 

ماعات إال عن األخطاء المرفقية التي يرتبها ، ففي المغرب التسأل الج والجماعات

( من قانون االلتزامات والعقود، أما األعمال التي توصف 79الموظف )الفصل 

بالجسيمة أو تنطوي على تدليس فهي دائما أخطاء شخصية يتحكم الموظف مسؤوليتها 

 الجماعةبصفة شخصية ويدفع التعويض من ماله الخاص، وال يمكن إثارة مسؤولية 

لترابية عنها إال بعد ثبوت عجز الموظف عن دفع التعويض لفائدة المتضرر، وإذا كان ل

القضاء من يضع الحدود الفاصلة بين مسؤولية الجماعات ومسؤولية الموظف 

الشخصية، غير أن الحلول القضائية ال تعطي جوابا شافيا لتحديد هذا المعيار، ففي حكم 

في قضية فاطمة العنصري ضد  1995/02/23المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 

المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، بعد أن أقر القاضي األخطاء المرتكبة من قبل 

القائ ورئيس بلدية القصر الكبير اللذان أعطيا أوامر شفوية لهدم منزل المدعية دون 

ل المدعية ال اتباع اإلجراءات التي يتطلبها القانون في مثل هذه الحاالت، بل أن منز

يدخل في نطاق االختصاص المكاني للمجلس البلدي،  مع ذلك فقد اعتبرت المحكمة أن 

عن الخطأ يتحمله المجلس البلدي، لكونه ناتجا عن تنفيذ قرار غير مشروع وصادرا 

 .66جهة مختصة بإصداره

  

 

 

 

 

 

 
66- https://www.barlamane.com/ المسؤولية-اإلدارية-للجماعات-الترابية /   الموقع اإللكتروني: تاريخ التصفح 28 دجنبر

2019  .  

 

https://www.barlamane.com/المسؤولية-الإدارية-للجماعات-الترابية%20/
https://www.barlamane.com/المسؤولية-الإدارية-للجماعات-الترابية%20/
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 :خاتمة     

الترابي كمقاربة إصالحية ناجعة، وفق إن الدفع بمسلسل الالمركزية في بعدها        

الجماعات  رمتطلبات اإلصالح التي تهدف إلى تحسين الشأن العام المحلي الذي يبين أن دو 

باختصاصاتها الواسعة، تشكل شريكا استراتيجيا وأساسيا مع الدولة في رسم السياسات 

حلية والتخفيف من العامة، إال أن ذلك يحتاج إلى أرضية واسعة لممارسة االختصاصات الم

حدة المراقبة اإلدارية الممارسة عليها من طرف المركز، وأيضا تمتيعها باآلليات 

تنمية على الوالميكانيزمات والوسائل التي تمكنها من ممارسة األدوار المنوطة بها لتحقيق 

  .67جميع المستويات

المعالم وبينت الدالالت وقد سلك المغرب من أجل تحقيق تلك الغايات أسسا واضحة        

من أبرزها: إرساء دعامة الرقابة القضائية على أعمال الجماعات، مما يجعل هاته األخيرة 

دي دورها بشكل فعال وناجع، وفي هذا الصدد تتحمل المحاكم اإلدارية على عاتقها ؤ ت 

لزمه معادلة صعبة ودقيقة وهي: الموازنة بين حقوق وحريات األفراد من جهة، وبين مايست 

 استهداف اإلدارة للصالح العام من ترك هامش لها من الحرية في التصرف من جهة أخرى.

وألجل ذلك فإن مجموعة األعمال التي تباشرها الجماعة ال تكون دائما ميسرة وسهلة       

المنال، إذ تعترضها في كثير من األحيان مجموعة من اإلكراهات واإلشكاالت الني تحول 

 تحقيق الغايات المرجوة منها، ومن أبرز هاته اإلختالالت:دون 

أن مفهوم الرقابة القضائية على أعمال المجلس الجماعي مفهوم قاصر عن تحقيق  -

رقابة مباشرة وكاملة ومستمرة وذلك ألن دوره ال يبدأ إال بعد إحالة عليه ملفات من 

 طرف ممثلي اإلدارة المركزية؛

: ونعني تلك النصوص التي لها صلة مباشرة غموض بعض النصوص القانونية -

المحدث  41-90بعمل القاضي اإلداري. فبالرجوع مثال إلى مقتضيات القانون 

التي يكتنفها بعض الغموض، ألن األمر ال يتعلق  19للمحاكم اإلدارية وخاصة المادة 

باالختصاص  بل بسلطات وصالحيات ممثلة في التدابير الوقتية والتحفظية من 

قاضي المستعجالت، الذي ال يختلف اختصاصه من حيث األصل عن  طرف

االختصاص الموكول لقضاء الموضوع بالمحاكم اإلدارية هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى نستشف أن السلطات المخولة لقاضي المستعجالت اإلداري، هي نفسها 

من قامون  149و  148الموكولة لقاضي المستعجالت المدني طبقا للفصلين 

 ؛لمسطرة المدنية  ا

 
نيل دبلوم الماستر في القانون  سناء الخنكي: األدوار الجديدة لمجالس الجهات والجماعات في رسم السياسات العامة، رسالة ل  -67

ماعية  جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجت تخصص القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات المحلية، العام، 

 . 2014/2015مراكش،  
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، في استعمال مصطلحين 41-90من القانون  23كما أن الغموض يعتري المادة  -

يولدان الخلط، فمصطلح الطعن يولد الخلط في المقصود منه، بين دعوى قضائية 

محققة لمزايا دعوى اإللغاء، وبين طرق الطعن في األحكام، حيث نجد الغموض إلى 

لشامل، بدال من عبارة المحاكم العادية، وهي جانب ذلك يكتنف عبارة القضاء ا

صيغة تعني في الظاهر أن الدعوى الموازية إما أن تكون أمام جهة القضاء اإلداري 

أو أمام المحاكم العادية، لكن من الناحية العملية ال يتصور تحقيق هذا الشرط عندما 

 تكون المحكمة غير مختصة نوعيا.

ف النصوص القانونية من شأنه أن ن لغموض الذي يكتيتبين مما سبق ذكره أن ا       

يربك عمل القاضي اإلداري فيما يخص رقابته على أعمال المجلس الجماعي بشكل 

يتعين معه أن ينظر لهاته الرقابة ليس فقط بشكل جزائي لعدم احترام اإلدارة لقواعد 

ئ التي تحكم نشاط القانون، بل أيضا كوظيفة تهذيبية للعمل اإلداري، لكونه يضع المباد

اإلدارة، وما يخفى عن ما يمثله تطوير العمل القضائي من أهمية بالغة في مجال التنمية 

اإلدارية التي بغيرها ال تستطيع التنمية االقتصادية واالجتماعية مواصلة تقدمها إلى 

 . 68األمام

الذي شهده  إال أن ما ينبغي اإلشارة إليه كذلك بالمقابل مع التصور اإليجابي       

موضوع الرقابة القضائية، أن تظافر جهود الرقابة على الجماعات قد ضيق الخناق على 

السادة رؤساء الجماعات من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم، وهو يتنافى مع مبدأ التدبير 

الحرالذي يخول بمقتضاه للجماعة في حدود اختصاصها سلطة التداول بكيفية 

 تنفيذ مداوالتها ومقرراتها.ديمقراطية،  سلطة 

وقد يخفى على الباحث كما قد يخفى على الممارس أن التنزيل الواقعي للنص        

موضوع الدرس سيكشف ال محالة عن جملة من التناقض الماسة بمبدأ التدبير الحر 

 خصوصا مع ما كرسه المشرع من تقوية لسلطة العامل على أعمال الجماعات.

هذا التوجه األخير إلى تغيب مفهوم فصل السلط المنصوص عليها في وقد يؤدي        

إذ ينص الفصل األول منه على أن النظام الدستوري  ،2011الدستور المغربي لسنة 

منه على أن السلطة   107للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، كما ينص الفصل 

 القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

وبخصوص القانون التنظيمي للجماعات يتضح أن المشرع المغربي عمل على        

توسيع سلطات الوالي والعامل في بسط رقابته على أعمال المجلس الجماعي، إلى درجة 

 
218-، ص  2003لبيضاء، الطبعة األولى  عبد العزيز أشرقي: العامل والمفهوم الجديد للسلطة، مطبعة النجاح الجديدة الدارا -68       

219. 
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إفراغ استقاللية الجماعات من محتواها، وأصبحت مظاهر التبعية شبه مطلقة هي 

رية والمجالس الجماعية، التي وصلت إلى المهيمنة على العالقة بين جهات المراقبة اإلدا

حد إحجام الجماعات عن استخدام الوسائل القانونية لضمان استقاللها والحد من 

 تجاوزات ممارسة الرقابة.

فواقع الحال يشير إلى أن قيام الجماعات في االضطالع بدورها التنموي على        

به مقابل الرقابة المفروضة  المستوى المحلي، مرهون بمدى االستقالل الذي تتمتع

عليها، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في النظام الرقابي الممارس أعمال 

 .  69الجماعات

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
أي تكريس لمبدأ فصل السلط؟  محمد الشريف بنخي: الرقابة اإلدارية والقضائية على أعمال الجماعات الترابية،   -69

 . 328-327  :ص،  2016   ، السنة 122المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد 
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 : المالحق

 

1362/1  : رقمرار ــالق  

  06/12/2018 ي :ـؤرخ فـمـال

إداريف ـلـم  

1238/4/1/2018  :رقــم    

 

 جماعة تطوان

 ضد

 شركة ريجيس

   

  

 

ة ـربيـة المغـكـلمملا  

 ــــــــــــــ

الحمد هلل وحده   

 

وطبقا للقانون كــة الملــم جاللـباس  

 

محكمة ب)القسم األول(  اإلداريةإن الغرفة 

المنعقدة بتاريخ  في جلستها العلنية النقض

أصدرت القرار اآلتي نصه : 06/12/2018  

جماعة تطوان في شخص رئيسها، ن : ــيـب

بالحي اإلداري تطوان.مقرها   

المقبول للترافع أمام  تطوانمي بهيئة االمح عبد اللطيف المقدماألستاذ  اينوب عنه

.محكمة النقض  

ةالطالب                                                                     

االجتماعي بشارع شركة ريجيس في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها :  نـيـوب

ابن سينا اكدال الرباط. 13عمارة  1موالي عبد هللا الرباط أو برقم   

بةالمطلو                                                                        
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أعاله بواسطة  ةالمذكور ةمن طرف الطالب  04/11/2017بناء على المقال المرفوع بتاريخ  

 الصادر عن محكمة االستئناف 6299عدد  الرامي إلى نقض القرار عبد اللطيف المقدماألستاذ  انائبه

.420/7207/2016دد : ـفي الملف ع 27/12/2016بتاريخ  اإلدارية بالرباط  

 وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف.

.1974شتنبر  28ي وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف  

. 28/11/2018وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر في   

.06/12/2018وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

في هذه الجلسة واالستماع إلى  اتقريره بلعسريفائزة  ةالسيد ةالمقرر ةوبعد تالوة المستشار

. سابق الشرقاويمستنتجات المحامي العام السيد   

 وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ريجيس تقدمت 

تعاقدت مع الجماعة بمقال أمام المحكمة اإلدارية بالرباط عرضت فيه أنها  26/4/2012بتاريخ 

 2012-2011الحضرية لتطوان بمقتضى سند طلب من أجل انجاز دراسة بشأن مخطط التنمية 

وأنها  –لفائدة مدينة تطوان ، وإنها أنجزت هذه الدراسة لفائدة الجماعة المدعى عليها التي تسلمتها 

 125,000,00درهم )  150,000,00محقة في المطالبة بمستحقاتها المحددة في سند الطلب وقدرها 

درهم عن الضريبة على القيمة المضافة ، مؤكدة أن والية تطوان 25,000,00درهم قيمة الدراسة و 

انتهت بمنع مهلة  12/01/2012عقدت جلسة صلح بين المدعية والجماعة المدعي عليها بتاريخ 

شيء ، مما أدى عشرة أيام من أجل تقديم جواب صريح حول كيفية األداء ، دون ان تتوصل بأي 

الى فشل محاولة الصلح ، والتمست الحكم على الجماعة المذكورة بأدائها لها المبلغ أعاله مع فوائد 

بنسبة التأخير الى تاريخ التنفيذ ، والصائر والنفاذ المعجل ، وبعد  1/6/2011تاريخ التسليم   %6

جواب والية تطوان ملتمسة إخراجها من الدعوى وتخلف الجماعة عن الجواب واستيفاء اإلجراءات 

بأداء  139/13/2013في الملف رقم  30/12/2013بتاريخ  4759، أصدرت المحكمة حكمها عدد 

تطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية برسم الجماعة الحضرية ل

درهم مع فوائد التأخير من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض  150,000,00سند الطلب بمبلغ 
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باقي الطلب مع تحميلها الصائر استأنفته جماعة تطوان أمام محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط التي 

ت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .قض  

 في وسيلتي النقض مجتمعتين لالرتباط :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وقواعد إجرائية ونقصان التعليل 

ذلك أنها أسست استئنافها على الصلح  الموازي النعدامه وعدم االرتكاز على أساس قانوني سليم ،

ها وشركة ريجيس واثابت من خالل التنازل الكتابي الذي أدلت به والصادر عن الشركة المبرم بين

بأنه لم  20/12/2016المطلوبة في شخص ممثلها القانوني ، وأن دفاع هذه األخيرة أجاب بجلسة 

أن تقدمت بأي تنازل، وأن المحكمة حجزت الملف المداولة بهذه الجلسة دون تبليغ هذه لموكلته يسبق 

ذكرة للطالبة لتقوم بما يلزم للدفاع عن مصالحها ، علما بأنها تملك كافة الوثائق التي تفيد األداء، الم

وانه كان على المحكمة ان تحكم على األقل بإجراء بحث يستدعى له الطرفان لمناقشة وثيقة التنازل 

بها استئنافيا تفيد الصلح  المدلى بها وتشعر الطالبة باال دالء بما يثبت األداء ، وان الوثيقة المدلى

الذي ال يقبل التراجع عنه وليس مجرد التنازل عن الدعوى، وان المحكمة اعتبرت ان التنازل يخص 

، وان هذا اللف يخص الدعوى المرفوعة ضد الجماعة موضوع سند  93/13/2013الملف رقم 

، وهو الملف االبتدائي  2016-2011الطلب المتعلق بإعداد المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 

األصلي الذي صدر فيه حكم بعدم القبول تم إلغاؤه وإرجاع اللف للمحكمة اإلدارية بالرباط للبت فيه 

من جديد ، وان القرار أالستئنافي لما اعتمد على مجرد نفي المدعية للتنازل ولوقوع الصلح دون 

الصلح الكتابي ، ورغم ان وثيقة التنازل  اطالع الطالبة على هذا النفي ورغم عدم جواز التنازل على

 لوقوع صلح تعتبر وثيقة رسمية ال يمكن الطعن فيها اال بالزور كون عرضة للنقض .

الستئنافي ، ذلك أنها أدلت أمام المحكمة التي أصدرته االطالبة على القرار  نعتهحيث صح ما 

السويسي الرباط تحت عدد  ومصحح اإلمضاء بمقاطعة 25/11/2012بإشهاد بالتنازل محرر في 

تضمن إشهاد السيدة هناء عظيمي بصفتها مسيرة شركة الدراسات ريجيس يكون هذه  21/4231

األخيرة تنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لتطوان لدى المحكمة 

ه حكم بعدم وهو رقم األول الذي فتح للقضية وصدر قي  93/13/2012اإلدارية بالرباط تحت عدد 

القبول تم إلغاؤه  وإرجاع الملف للمحكمة اإلدارية بالرباط لتبت فيه كم جديد( بشأن المطالبة 

بمستحقات الشركة موضوع سند الطلب المتعلق بإعداد المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 

يجيس ، نظرا للصلح الذي وقع بين الجماعة الحضرية لتطوان وشركة  الدراسات  ر 2011-2016

المطلوبة( والمحكمة لما اكتفت بالنفي المعبر عنه من عليها ) وهو اإلشهاد الذي نفاه دفاع المستأنف

طرف دفاع المطلوبة وكون الملف خال مما يفيد أداء المبلغ المطالب به ، دون أن تشعر الطالبة 
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زلة باالستماع الى بموقف المطلوبة بشأن التنازل المذكور ، او اللجوء الى إجراء بحث في النا

، قفها من التنازل الموقع من طرفهاالطرفين وخاصة الممثلة القانونية لشركة ريجيس المعرفة مو 

 تكون قد خرقت حقوق الدفاع ولم تجعل لما قضت به من أساس ، وعرضت قرارها للنقض.

األسـبـاب لـهـذه  

القضية على نفس المحكمة للبت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة  محكمة النقض تقض

  فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة الجلسات  

ارية )القسم العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة اإلد

احمد دينية، مقررة،  فائزة بلعسري السادة:والمستشاريـن عبد المجيد بابا اعلي السيد  األول(

وبمساعدة كاتبة  سابق الشرقاوي،وبمحضر المحامي العام السيد  المصطفى الدحاني، نادية للوسي،

.حفصة ساجدالضبـط السيـدة   

المستشارة المقررة             رئيس الغرفة  كاتبة الضبط  
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37/1 م :ــــالقــرار رق  

18/01/2018 الـمـؤرخ فـي :  

 مـلـف إداري 

3291/4/1/2017 م :ــــــــــــــــــــــرقــ  

 

 هند كنانة

 ضد

 رئيس الجماعة الترابية اوالد يحيى

 

 المملـكـة المغـربيـة

 ــــــــــــــ

الحمد هلل وحده    

 

 باسـم جاللــة الملــك وطبقا للقانون 

 

 
ــة  ــم ا و   بمح مــ ــة ألالق ــ ــة ايداراــ إن الغرفــ

أصدرت القرار اآلتي نصــ   18/01/2018المنعقدة بتاراخ : النقض في جل تها العلنية 
: 

 

هند كنانة، ال اكنة ب  تور بـيــن :  M فونتي اكادير. 84فيال رقم    

للترافــ  المقبــو  و  أكــاديرالمحــامي بهي ــة طاهــا عبــد المــنعم ا ســتا   اينــوع عنهــ 
 أمام مح مة النقض.

ةالطالب                                                                           

 



 

31 

رئيس الجماعة الترابية أوالد لكراير رشيد القادري عمالة زاكورة.وبـيـن :   

المطلوع                                                                        
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بواسطة أعاله  ةالمذكور  ةمن طرف الطالب  18/07/2017بناء على المقال المرفوع بتاريخ  
الصادر عن محكمة  775الرامي إلى نقض القرار عدد نائبها األستاذ عبد المنعم طاها 

.648/7212/2017:  رقمفي الملف  10/05/2017بتاريخ  اإلدارية بمراكشاالستئناف   

األوراق األخرى المدلى بها في الملف.وبناء على   

.1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في   

.14/09/2017وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر في   

وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 
18/01/2018.  

ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المناداة على الطرفين  

تقريره في هذه الجلسة  المصطفى الدحانيوبعد تالوة المستشار المقرر السيد 
 واالستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. 

 وبعد المداولة طبقا للقانون :

ه، أن حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعال
المطلوب رئيس جماعة أوالد يحيى تقدم بمقال أمام المحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ 

عرض فيه أن الطالبة هند كنانة فازت بعضوية مجلس الجماعة المذكورة  03/11/2016
باسم حزب األصالة والمعاصرة بالدائرة   04/09/2015في االنتخابات المجراة بتاريخ 

ائرة بالالئحة اإلضافية المخصصة للنساء، وبهذه الصفة شاركت في بالد 11االنتخابية رقم 
وجهت استقالتها من الحزب المذكور وكذا  09/09/2016انتخاب الرئيس غير أنها بتاريخ 

من جميع هيآته التنظيمية الوطنية والجهوية واإلقليمية والمحلية التي كانت عضوا فيها إلى 
تقدمت لالنتخابات التشريعية  07/10/2016وبتاريخ  المنسق الجهوي لجهة درعة تافياللت،
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من  51باسم حزب التقدم واالشتراكية، ملتمسا اعتبارا لذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 
الحكم بتجريدها من صفة العضوية بمجلس الجماعة الترابية ألوالد  14/113القانون رقم 

راءات قضت المحكمة بتجريد يحيى لكراير وبتحميلها الصائر، وبعد الجواب وتمام اإلج 
المدعى عليها هند كنانة من عضوية مجلس جماعة أوالد يحيى لكراير مع تحميلها الصائر، 

بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار 
 المطعون فيه بالنقض.

 في الوسيلة الوحيدة للطعن :

رار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي النعدامه، ذلك أن حيث تعيب الطالبة الق
المحكمة مصدرته استشفت تخليها عن انتمائها السياسي لحزب األصالة والمعاصرة من 

خالل ملصق مدلى به من طرف المطلوب يفيد أنها ترشحت باسم التقدم واالشتراكية، دون 
من قانون  417يخالف أحكام الفصل  أن تعتبر أن الملصق المذكور ليس بحجة كتابية ألنه

االلتزامات والعقود، فهو ليس بوثيقة رسمية أو عرفية وال مراسالت وال برقيات ودفاتر 
للطرفين أو قوائم للسمسرة وال مذكرات أو فواتير مقبولة، بل هو مجرد ورقة تحمل مجموعة 

قة عليها من المعطيات وصور ألشخاص دون أن تكون صادرة عن جهة مختصة أو مصاد
من قبلها، وإنما هي وثائق يمكن ألي كان أن يقوم بطباعتها وتضمينها أي معطيات شاء، 

وكان عليها أن تنذر المطلوب بان يدلي بما يفيد سلوكها إلجراءات الترشح باسم التقدم 
واالشتراكية، وحصولها على تزكية من هذا الحزب وأن تتحقق من هذه الوقائع وخرقت بذلك 

من قانون االلتزامات والعقود، فضال عن أن ما أدلى به المطلوب  440الفصل مقتضيات 
بخصوص استقالتها كان قاصرا على تحديد ما إذا تخلت عن انتمائها السياسي من عدمه، 
خاصة وأن االستقالة لم تقترن بأي موقف محدد ال بالقبول أو الرفض كما أنها لم يتم البت 

لك بسلوك المساطر اإلدارية والتنظيمية في ذلك، وعرضت فيها من طرف الفرع الجهوي وذ
 قرارها للنقض.
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من النظام األساسي لحزب األصالة والمعاصرة فإنه لكل  63حيث بمقتضى المادة 
ك بواسطة رسالة منخرط أو منخرطة أن يقدم استقالته من الحزب متى شاء، ويجب أن يتم ذل

الجهوي الذي ينتسب إليها حزبيا الذي يوجهها ثابتة الموضوع والتاريخ وتوجه إلى األمين 
بدون تأخير إلى األمين العام للحزب، ويبت المكتب الفيدرالي في طلب االستقالة داخل أجل 

شهر من تاريخ التوصل، ويعتبر عدم البت داخل األجل المذكور قبوال لالستقالة، وأن 
المستأنف عليه لم يدل بما يفيد  المحكمة استندت فيما انتهت إليه إلى أنه : "وحيث لئن كان

إلى المنسق اإلقليمي لحزب  12/8/2016أن االستقالة التي تقدمت بها المستأنفة بتاريخ 
األصالة والمعاصرة بزاكورة والتي أكدت فيها أنها تقدم استقالتها بصفة نهائية وال رجعة فيها 

ة واإلقليمية التي كانت من الحزب المذكور ومن جميع هيآته التنظيمية الوطنية والجهوي 
عضوة فيها قد تم البت فيها من لدن الحزب المعني باألمر وفقا لإلجراءات المنصوص 

عليها في نظامه الداخلي فإنه يتبين من خالل االطالع على وثائق الملف أن السيدة هند 
قدم باسم حزب الت  2016أكتوبر  7كنانة قد ترشحت لالنتخابات التشريعية المجراة بتاريخ 

واالشتراكية حسب الثابت من الئحة الترشيح برسم الدائرة االنتخابية المحلية بزاكورة والمدلى 
والتي تحمل توقيعها وتشير إلى  30/1/217بصورة مصادق على مطابقتها لألصل بتاريخ 

صفتها كوكيلة لتلك الالئحة، وهو ما يعتبر معه قد تخلت عن إنتمائها السياسي السابق، 
كون محكمة الدرجة األولى حينما قضت بتجريدها من عضوية مجلس جماعة أوالد ومن تم ت 

يحيى لكراير استنادا إلى هذه العلة قد صادفت الصواب..." في حين أثارت المستأنفة أمامها 
بكون الملصق المعتمد عليه من طرف المحكمة اإلدارية الذي يفيد ترشحها باسم حزب التقدم 

ليها عن انتمائها السياسي لحزب األصالة والمعاصرة ال ينهض دليال واالشتراكية للقول بتخ 
على أنها ترشحت فعال لالنتخابات التشريعية باسم الحزب المذكور باعتباره مجرد ملصق 

من قانون االلتزامات والعقود فهو ليس بوثيقة رسمية أو  417يخالف مقتضيات الفصل 
د ورقة مجموعة من المعطيات وصور عرفية وال مراسالت وبرقيات...، بل هو مجر 

ألشخاص دون أن تكون صادرة عن جهة مختصة أو مصادق عليها من قبلها، وبالتالي ال 
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تحقق من يعتبر  حجة كتابية على ما ضمن به من معلومات وكان علي المحكمة  أن ت 
تعتبر دليال  نظامية االستقالة التي نازعت فيها بكل وسائل التحقيق المخولة لها قانونا التي ال

قاطعا على التخلي عن العضوية ما دامت إمكانية التراجع عنها واردة في كل حين طالما لم 
تقترن بقرار صريح صادر عن الجهاز اإلداري للحزب الذي لم يتخذ بشأنها موقفا سواء 

بالقبول أو الرفض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف دون أن 
تحقق من نظامية االستقالة المنازع فيها من طرف الطالبة لم تجعل لما قضت به أساسا ت 

 صحيحا من القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي النعدامه وعرضته للنقض.

 لـهـذه ا سـبـاع
بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة قضت محكمة النقض 

جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.للبت فيها من   

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة 
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة 

ين الســادة : المصطفى الدحاني السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشار  اإلدارية )القسم األول(
وبمحضر المحامي العام السيد سابق  نادية للوسيمقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، 

.نفيسة الحراقالشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة   

رئيس الغرفة  الم تشار المقرر                   كاتبة              
 الضبط
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ة ـربيـة المغـكـلمملا  

 ــــــــــــــ

الحمد هلل وحده   

 

وطبقا للقانون كــة الملــم جاللـباس  

 

 

المنعقـدة بتـاريخ  في جلسـتها العلنيـة بمحكمة النقض )القسم األول( اإلداريةإن الغرفة 

أصدرت القرار اآلتي نصه : 04/01/2018  

    

مجموعة شركة تييك محمدية ومقاولة الحر محمد لألشغال في شخص ممثلها ن : ــيـب

، العالية 02مجموعة "ب" ، الحسنية ،  133القانوني بعنوانها الكائن برقم 

 المحمدية.

المقبـول للترافـع أمـام وجـدة مي بهيئـة االمحـ  أحمد كتـوياألستاذ  عنهاينوب 

.محكمة النقض  

المستأنفة                                                                           

في شخص رئيستها الجماعة الترابية جرادة - : نـيـوب  

 السيد وزير الداخلية بالرباط. -

  16/1 :عــدد رار ــالق

  04/01/2018 ي :ــمؤرخ فـال

 مـلـف إداري

4498 : رقـــــــــــــــم /4/1/2017   

 

مجموعة شركة تييك محمدية ومقاولة 

 الحر محمد لألشغال 

 ضد

 الجماعة الترابية جرادة ومن معها 
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 الوكيل القضائي للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بالرباط.  -

المستأنف عليهم                                                                        
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من طرف المستأنفة المذكورة أعاله  20/11/2017بناء على المقال المرفوع بتاريخ 

المستقل المتعلق  الحكمبواسطة نائبها األستاذ االستاذ أحمد كتوي، الرامي إلى استئناف 

الصادر عن المحكمة اإلدارية بوجدة   بتاريخ  392باالختصاص النوعي عدد 

.19/7114/16في الملف رقم : 09/11/17  

  وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف.

المتعلق بإحداث محاكم إدارية.  90-41من القانون رقم  13وبناء على المادة   

.1974شتنبر  28مسطرة المدنية المؤرخ في وبناء  على قانون ال  

.28/12/2017وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر في   

.04/01/2018وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

قررة  السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة وبعد تالوة المستشارة  الم

المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. مستنتجاتواالستماع إلى   

:وبعد المداولة طبقا للقانون   

 -المشار إلى مراجعه أعاله-وى الحكم المستأنف ت حمحيث يستفاد من وثائق الملف و

، االدارية بوجدة( بمقال الى المحكمة ة)المستأنف ةالمدعي  ت، تقدم23/11/2016 أنه بتاريخ 

في إطار مشروع إنجاز مجازر لفائدة بلدية جرادة، فازت بهذه الصفقة فيه أنه  تعرض

، وأنها قامت بأشغال بناء هذه  المجازر الى أن أصبحت جاهزة، 14/2012التي تحمل رقم 

درهم  1.824.293,39قدره إال أن الجهة المدعى عليها لم تؤد لها باقي قيمة الصفقة بما 

درهم يمثل واجب  200.000,00درهم باإلضافة الى مبلغ  2.000.000,00من أصل 

أجور عمال حراسة المجازر المنجزة بما قدره عشرة آالف درهم شهريا على مدة عشرين 

أداء المبالغ  ة، ملتمس01/06/2016الى غاية  01/10/2014شهرا ابتداء من تاريخ 

ع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع تحميل المدعى عليها الصائر المفصلة أعاله م
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بعدم فيها  تبمذكرة دفعوبعد جواب المدعى عليها وتعقيبها ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

، وبعد استيفاء اإلجراءات، صدر الحكم  اختصاص المحكمة للبت في الطلب المضاد بانعقاد   

وهو الحكم المستأنفللبت في الطلب،  لمحكمةل النوعي ختصاصاال  

 في أسباب االستئناف :

حيث يتمسك الطرف المستأنف بعدم اختصاص المحكمة االدارية للبت في الطلب 

لمحكمة المدنية االبتدائية باعتباره طرفا مدنيا، مما يلزم جماعة جرادة مقاضاته أمام ا

د االختصاص للمحكمة المدنية بوجدة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقا

 االبتدائية بوجدة للبت في الطلب.

مجازر لفائدة بلدية شغال بإنجاز أيتعلق في نازلة الحال إن األمر حيث  ،لكن       

وبالتالي فإن ، بقوة القانونة التي هي من العقود اإلداري في إطار صفقة عمومية،  جرادة

هو ما نحاه لمحكمة اإلدارية، و ختصاص ابشأنها يرجع التنشأ النظر في النزاعات التي 

واجب التأييد.عن صواب، فكان الحكم المستأنف   

 لهذه األسباب: 

بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى نفس المحكمة  قضت محكمة النقض 

 لمواصلة النظر فيه.

في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكـور أعاله بقاعة وبه صدر القرار وتلي 

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة 

: نادية للوسي  والمستشارين الســادة  عبد المجيد بابا أعلي  السيد اإلدارية )القسم األول(

وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى الدحاني ير، مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فك

.حفصة ساجد ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدةسابق الشرقاوي  

رئيس الغرفة  المستشارة  المقررة               كاتبة الضبط        
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71/1  : رقمرار ــالق  

01/02/2018 ي :ـؤرخ فـمـال  

إداريف ـلـم  

3099/4/1/2016  :رقــم    

 

 الحسين الرطيل

 ضد

 الجماعة الحضرية البن جرير 

 ومن معها

   

  

 

ة ربيـة المغـكـلمملا  

 ــــــــــــــ

الحمد هلل وحده   

وطبقا للقانون كــة الملــم جاللـباس  

 

محكمة ب)القسم األول(  اإلداريةإن الغرفة 

المنعقدة بتاريخ  في جلستها العلنية النقض

أصدرت القرار اآلتي نصه : 01/02/2018  

الحسين الرطيل، عامل دوار أوالد ن : ــيـب

 عامر بني حسان ابن جرير.

المقبول للترافع أمام  مراكشمي بهيئة االمح عبيد عبد الصادقينوب عنه األستاذ 

.محكمة النقض  

الطالب                                                                       

الجماعة الحضرية البن جرير في شخص رئيس والكائن مقرها في بلدية  - : نـيـوب

 ابن جرير.

 وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط. -

 المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط. -

 بوزارة المالية بالرباط.الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه  -

بينالمطلو                                                                        
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من طرف الطالب المذكور أعاله بواسطة  20/07/2016بناء على المقال المرفوع بتاريخ 

الصادر عن محكمة   1029عدد  الرامي إلى نقض القرار عبيد عبد الصادقنائبه األستاذ 

.581/7206/2016في الملف عدد :  15/06/2016بتاريخ  اإلدارية بمراكش االستئناف  

 وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف.

.1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في   

. 23/12/2017وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر في   

. 01/02/2018على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  وبناء  

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

تقريره في هذه الجلسة واالستماع إلى  أحمد دينيةوبعد تالوة المستشار المقرر السيد 

. سابق الشرقاويمستنتجات المحامي العام السيد   

 وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعاله ان 

ل إلى المحكمة اإلدارية بمراكش عرض فيه انه سبق للمجلس السيد الحسين الرطيل تقدم بمقا

حداث فضاء بمنحه ترخيصا إل 11/2013البلدي البن جرير أن اصدر قرارا بلديا تحت عدد 

، 13/06/2002المؤرخ في  1245لأللعاب االلكترونية بناء على طلبه المسجل تحت رقم 

مؤرخ في  1/2010وفعال باشر عمله إلى ان فوجئ بتوصله بقرار جماعي عدد 

مفاده إغالق المحل المذكور بدعوى عدم احترام قرار الترخيص دون ان يسبق  02/02/2010

يرا وحرمه من مصدر رزقه معتبرا القرار متسما بالشطط في إشعاره بذلك مما اضر به كث

استعمال السلطة، إذ ان مصدر القرار ال صفة له في إصداره ولم يدل بأي تفويض، هذا وقد تم 

مؤرخ  1216الطعن في القرار المذكور فأصدرت محكمة االستئناف اإلدارية قرارا تحت عدد 

ى بتأييد الحكم االبتدائي إلدارية مراكش قض 381/7205/2014في الملف  23/10/2014في 

بإلغاء المقرر اإلداري المطعون فيه، وتم تنفيذ الحكم األخير حسب محضر التنفيذ عدد 

، وهو األمر الذي ترتب عنه حرمانه من استغالل 02/02/2014المؤرخ في  1739/2014

درهم  95.000,00 شهرا، والتمس تبعا لذلك الحكم له بتعويض إجمالي قدره 50المحل لمدة 

عن الضرر الالحق به جراء حرمانه من التصرف في نشاطه التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ 

المعجل، وبعد تمام اإلجراء قضت المحكمة اإلدارية على الجماعة الحضرية البن جرير في 
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( درهم ورفض باقي 30.000,00للمدعى تعويضا قدره )شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي 

لب، استأنفته المطلوبة الجماعة الحضرية البن جرير أمام محكمة االستئناف اإلدارية المطا

بمراكش التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار 

 المطلوب نقضه.

 في وسيلة النقض الفريدة :

وعدم االرتكاز حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون 

على أساس، ذلك انه من الثابت ان التعويض المطالب به سببه حصول الضرر المادي له وال 

يهمه كون مصدر القرار الجماعة الحضرية قد راعت المسطرة القانونية عند ممارستها لعملها 

شكل من عدمه مادام الضرر قد حصل فعال له، وان الحكم القاضي بإلغاء القرار اقتصر على ال

دون الموضوع في مسألة تتعلق بموقف المحكمة والقانون، وفي الحالتين هناك شطط في 

ممارسة الحق في اإلغالق اضر بمصالحه الطالب واضطر إلى االحتكام إلى القضاء لرفع  

 الضرر الذي لحقه مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

يه بأنه بالرجوع للحكم الصادر  لكن حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى ما انتهت إل

في الملف رقم  2014يناير  9بتاريخ  17عن المحكمة اإلدارية بمراكش تحت عدد 

القاضي بإلغاء المقرر اإلداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية البن  206/1912/2013

ين بإغالق المحل المستغل من طرف المدعى في األلعاب اليدوية يتب  1/2010جرير تحت عدد 

أنه أسس اإللغاء على عدم التزام اإلدارة بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها بالفصل الثاني 

بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا  1980ماي  26المؤرخ في  2.78.157من المرسوم رقم 

التدابير الرامية إلى استباب األمن وضمان سالمة المرور والمحافظة على الصحة العمومية أي 

القرار مشوب بعيب عدم احترام اإلجراءات المسطرية السابقة على إصدار قرار اإلغالق،  ان

وهو عيب شكلي مخالف ال يرتب المسؤولية اإلدارية للجهة مصدرة القرار تكون قد تقيدت 

بالقواعد العامة للمسؤولية التي توجب توافر خطأ في جانب اإلدارة والذي لم يثبت لها في 

عل ما أثير بدون أساس.النازلة مما يج  

األسـبـاب لـهـذه  

  برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. محكمة النقض تقض
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وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة 

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة 

السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين الســادة : احمد دينية مقررا،  اإلدارية )القسم األول(

عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق 

 الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.

رئيس الغرفة  لمقرر المستشار ا              كاتبة الضبط    
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ة ـربيـة المغـكـلمملا  

 ــــــــــــــ

الحمد هلل وحده   

 

وطبقا للقانون كــة الملــم جاللـباس  

 

 

 

 

المنعقدة بتاريخ  في جلستها العلنية محكمة النقضب)القسم األول(  اإلداريةإن الغرفة 

أصدرت القرار اآلتي نصه : 18/01/2018  

المجلس البلدي لوادلو، في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه اإلداري الكائن ن : ــيـب

 مقره ببلدية وادلو والية تطوان.

المقبول للترافع أمام  تطوانمي بهيئة االمح محمد أحمد بوشامةينوب عنه األستاذ 

.محكمة النقض  

الطالب                                                                       

حبيبة عبد السالم بولبن، مصطفى الغزواني البقالي، نعيمة الغزواني  - : نـيـوب

فاطمة الزهراء الغزواني البقالي، فدوى الغزواني البقالي عنوانهم وادلو والية البقالي، 

 تطوان.

  

26/1  : رقمرار ــالق  

18/01/2018  ي :ـؤرخ فـمـال  

إداريف ـلـم  

1685/4/1/2016  :رقــم    

 

 المجلس البلدي لوادلو

 ضد

 حبيبة عبد السالم بولبن 

 ومن معها
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عبد اللطيف البقالي القرفة، الساكن بسيدي بوحاجة السفلى وادلو إقليم تطوان. -  

شركة كروب امانة، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها االجتماعي بسيدي  -

وان.بوحاجة السفلى وادلو إقليم تط  

بينالمطلو                                                                        
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من طرف الطالب المذكور أعاله  18/04/2016بناء على المقال المرفوع بتاريخ 

الصادر عن   5640عدد  الرامي إلى نقض القرار محمد أحمد بوشامةبواسطة نائبه األستاذ 

 422/7205/2015في الملف عدد:  21/12/2015بتاريخ اإلدارية بالرباط  محكمة االستئناف

.462/7205/2015المضموم إليه الملف عدد   

 وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف.

.1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في   

. 28/12/2017واإلبالغ الصادر في وبناء على األمر بالتخلي   

. 18/01/2018وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ   

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

تقريره في هذه الجلسة واالستماع إلى  أحمد دينيةوبعد تالوة المستشار المقرر السيد 

. سابق الشرقاويمستنتجات المحامي العام السيد   

 وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه 

إلدارية بالرباط ا أعاله ان المدعين حبيبة عبد السالم بولين ومن معها تقدموا بمقال إلى المحكمة

عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة األرضية المسماة سيدي بوحاجة  2014يونيه  13بتاريخ 

متر مربع التي آلت إليهم عن طريق اإلرث، وأنهم فوجئوا بأشغال حفر وتشييد  2833بمساحة 

نة أساسات بناء على حدود أرضهم يقوم بها المدعى عليه عبد اللطيف القرفة وشركة كروب أما

تطوان تبعا لرخصة صادرة عن رئيس المجلس البلدي لوادلو ولم يتركا أي هامش للطريق 

الفاصلة بين الحدود مستغلين أرضهم لوضع المواد األولية الخاصة بالبناء واآلليات وكوخ 

إلقامة العمال وتم تسليم الرخصة رغم ان األرض تقع في منطقة مخصصة للمحمية 

التهيئة لبلدية وادلو مما يجعلها محرمة البناء باعتبارها موقعا االستراتيجية حسب تصميم 

طبيعيا حسب القانون وبإقرار رئيس المجلس، األمر الذي يجعل قراره مخالفا للقانون، والتمسوا 

الحكم بإلغاء قرار الترخيص بالبناء، وبعد المناقشة وانتداب الخبير السيد عموري بنعاشر، 

حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه استأنفه كل من المجلس البلدي أصدرت المحكمة اإلدارية، 

لوادلو في شخص رئيسه وعبداللطيف البقالي وشركة كروب أمانة أمام محكمة االستئناف 
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اإلدارية بالرباط وبعد ضم االستئنافين إلى بعضهما أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف 

 وهو القرار المطلوب نقضه.

نقض األولى :في وسيلة ال  

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام األساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك 

د الحكم المستأنف بعلة ان الترخيص بالبناء المسلم للسيد عبد اللطيف البقالي كان انه قضى بتأيي 

اريخ صدور بعد صدور تصميم التهيئة حيز الوجود علما ان الحقيقة خالف ذلك وهو ما يؤكده ت 

قانون تصميم التهيئة وتاريخ حصول البقالي عبد اللطيف على الرخصة، وبذلك يكون اعتماد 

من الميثاق الجماعي في غير محله وان البنايات الموجودة  50القرار على مقتضيات المادة 

كم بالمنطقة شاهدة على ذلك ألنه كان مسموحا بالبناء فيها، وان القرار اعتمد في تأييده للح 

اال  11/2014والثانية تحت عدد  5/2013المستأنف بان المجلس اصدر رخصتين األولى عدد 

ان األولى كانت قبل صدور قانون تصميم التهيئة حيث يكفي الرجوع إلى هذه التواريخ سيما 

وان الطالب سبق له ان اشعر شركة كروب بعدد من المخالفات بناء على شكايات المطلوب في 

ان القرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات تضمنها محضر معاينة واستجواب، النقض، كما 

والحال ان المحضر المذكور غامض ومبهم وهو ما فندته المهندسة مما يناسب نقض القرار 

 المطعون فيه.

قد  –طالب النقض  –لكن حيث استند القرار المطعون فيه على ان المجلس البلدي 

في اسم السيد عبد اللطيف البقالي والثانية  5/2013لى تحت عدد اصدر رخصتين للبناء األو 

في اسم شركة كروب امانة من اجل انجاز اشغال تسوية وضعية سرداب  11/2014تحت عدد 

وتغيير طابق ارضي وثالث طوابق وتعلية الطابق الرابع والخامس بالتراجع لمجموعة سكنية 

المكان الواقع بسيدي بوحاجة وهي قطعة ارضية األرض المحاذية المملوكة للمستأنف عليهم ب 

توجد بالمنطقة المخصصة للمحمية االستراتيجية حسب تصميم التهيئة التعديلي لوادلو وفق 

تحت  24/12/2013الحاصل من الشهادة اإلدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بتاريخ 

ارها مذكرة المعلومات دون اخذ رأي الوكالة الحضرية لتطوان حين إصد161/2013عدد 

التي يشهد بموجبها  12395تحت رقم  24/12/2014التعميرية المتعلقة بالعقار المؤرخة في 

مدير الوكالة ان العقار المعني مخصص لمنطقة المواقع الطبيعية يجب الحفاظ عليها ومنطقة 

( ومنطقة محرمة البناء، وأن البناءات المنجزة بالمنطقة المذكورة تعتبر T2سياحية من نوع )

تجزئات عشوائية مخالفة لتصميم التهيئة حسب الثابت من كتاب مدير الوكالة الحضرية بتاريخ 

وهي تعليالت كانت كافية لتبرير ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من ان  27/05/2013
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نطقة محرمة البناء وأن جل الترخيصات منحت دون احترام العقار المعني يوجد ضمن م

 المساطر القانونية، مما تكون الوسيلة على غير أساس.

 في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك ان الطالب التمس 

رار الرئيس الثاني وتصريح إجراء خبرة مضادة لما تبين له ان الخبير المعين اعتمد على ق

الوكالة الحضرية التي جاءت بعدما كان السيد عبد اللطيف البقالي يتحوز بالرخصة، اال ان 

 المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان ما أثير بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع في المرحلة 

نافية مما ال يمكن التذرع به ألول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول.االستئ  

األسـبـاب لـهـذه  

  برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. محكمة النقض تقض

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعة 

الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت

السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين الســادة : احمد دينية مقررا،  اإلدارية )القسم األول(

عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق 

اق.الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحر  

رئيس الغرفة  المستشار المقرر               كاتبة الضبط    
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