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 :مقدمة

الثروة  "زواج"ومع بداية تغلغل منطق  ،بعد مرحلة ما بعد استقالل المغرب

 "،النفوذ السلطوي"والسلطة، وتحولت هذه األخيرة إلى مطية لتكديس الثروات باستغالل 

صالحيات ومراكز اجتماعية معينة داخل مختلف المرافق ملك الذي يتمتع به دوما من 

العمومية ومؤسسات الدولة، انتبه المشرع المغربي إلى أن الوقت قد حان من أجل وضع 

 ، بهدفالوظيفي مزهكحد لهذا المنطق واألسلوب في اغتناء بعض األشخاص باستغالل مر

خرين أحيانا، فاهتدى بذلك المشرع ماعي، وتكديس الثروة على حساب اآلجتالترقي اال

 مدخلتخليق الحياة العامـة رى أن المغربي إلى اعتماد مبادئ دستورية وقانونية ت

، قاعدة في الضرب على أيدي كل تكريس مبادئ المحاسبة والشفافيةأن ولإلصالح العام، 

من  حماية األموال العمومية الضرائب، بهدف عيافمن يغتني على حساب الدولة وأموال د

 بطش عديمي الضمير الوطني واألخالقي.

وسن المشرع عددا من االجراءات القانونية بهدف تخليق الحياة العامة، وأوكل 

ضبط حركة الثروة يحاول من خاللها آلية  ، من خالللمجلس األعلى للحساباتهذه المهام ل

علت من "، وج  التصريح االجباري بالممتلكاتآلية "وهي عند األشخاص العموميين، 

 محاكم المالية.لة غير القضائية لاألنشط ضمنالتي تدخل المهام الرئيسية لهذا المجلس، 

تطورا قانونيا وتاريخيا، بدأ بإعداد  منظومة التصريح االجباري بالممتلكاتعرفت و

، (1) 25.92إقرار القانون رقم  منها ،ات الصلةذمجموعة من النصوص القانونية 

جماعات المحلية والغرف المهنية المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة ومجالس ال

والقيم المنقولة التي  عضاء مجلس النواب، بالممتلكات العقاريةأاء الحكومة وعضأو

جنبر د 07أو يملكها أوالدهم القاصرين، وهو النص الذي دخل حيز التنفيذ في يملكونها 

1992. 

في نص جديد  قادات التي لقيها هذا النص، حاول المشرع التفكيرتوأمام حجم االن

إلى االتفاقية األممية  االنضماميكون أكثر فعالية من الناحية القانونية، مما جعله يختار 

 .2005دجنبر  14لمحابة الفساد، والتي دخلت حيز التنفيذ في 

 المغرب إلى تنزيل هذه األخيرة بسنوبعد التوقيع على هذه االتفاقية األممية سعى 

تشريعات جديدة تروم تخليق الحياة العامة، بإقرار القانون المتعلق بالتصريح االجباري 

                                                           

المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة ومجالس الجماعات المحلية والغرفة  25.92القانون رقم  - 1
تلكات العقارية والقيم التي يملكونها أو يملكها المهنية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب بالمم

 1993يناير  6بتاريخ  4184. الجريدة الرسمية عدد 1992دجنبر  7أوالدهم القاصرون بتاريخ 



لمجلس األعلى بالتطبيقية له، وأنيطت هذه المهمة بالممتلكات، وصدور النصوص ا

 سلطة التنظيمية.للحسابات لتبقى مستقلة عن ال

تاريخ اإلطار القانوني المتعلق بالتصريح اإلجباري بالممتلكات حيز التنفيذ بدخل و
بالجريدة الرسمية بنسخته عد وصودق عليه قبل نشره أ  بعدما  2010فبراير من سنة  15

 06، وبالنسخة الفرنسية بتاريخ 5679تحت عدد  2008نوفمبر  03العربية بتاريخ 
 .5680عدد  2008نوفمبر 

تخليق حافلة من حيث اإلجراءات القانونية الرامية إلى منظومة قانونية وجاء هذا النص ب 
، السيما الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية األموال العمومية

، ما تعكس رغبة المشروع في االستجابة إلزامية التصريح بالممتلكات بعدما نصت على
تقوية مبادئ وقيم االستقامة والنزاهة  الداعية إلى سياسيةاالجتماعية واللب اطملل
، على غرار ما هو سائد ه في الواقع أيضاسفي النص التشريعي ومحاولة تكري المثاليةو

 .في الدول الديمقراطية المتقدمة
 
  

على أنه "تناط بالمجلس األعلى للحسابات مهمة من الدستور  147نص الفصل و

وفصل الدستور بعض الشيء في هذا  (،2)وتتبع التصريح بالممتلكات.."مراقبة 

االختصاص الممنوح للمجلس األعلى للحسابات، بقوله "يجب على كل شخص منتخبا كان 

أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا 

ه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه كتابيا بالممتلكات واألصول التي في حيازت

 .(3)لمهامه، خالل ممارستها وعند انتهائها"

وواكب المشرع هذه المبادئ الدستورية بمجموعة من النصوص التشريعية 
والتدبيري واإلداري، حتى  على أرض الواقع السياسي هاوالتنظيمية، وذلك بغية تنزيل

تشمل جميع المسؤولين السياسيين واإلداريين، سواء كانوا معينين من قبل رئيس 
 الحكومة أو الملك، أو منتخبين عبر صناديق االقتراع.

 1.08.72ر الظهير الشريف رقم وصدواكب المشرع هذه الترسانة التشريعية بو
لة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم ، بشأن حا 1.74.331المتمم للظهير الشريف رقم 
القاضي  1.02.212المتمم للظهير الشريف رقم  1.08.73وكذا الظهير الشريف رقم 

إضافة إلى ذلك وقع تتميم ثالثة قوانين  ،السمعي البصريبإحداث الهيئة العليا لالتصال 
على  تنظيمية تهم المجلس الدستوري ومجلس النواب ومجلس المستشارين، وكلها تنص

كما تم تعديل ثالثة  .ايداع التصريح االجباري بالممتلكات لدى المجلس األعلى للحسابات
قوانين أخرى تهم النظام األساسي للقضاة ومدونة المحاكم المالية ومجموعة القانون 

 الجنائي.
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تعلق وي 54-06يحمل الرقم  اجديد اقانونالمشرع  وبعد هذه المرحلة، أحدث
بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية  ، يهمبالممتلكات بالتصريح اإلجباري

  ات الموظفين أو األعوان العموميين.وبعض فئ
إلى أي مدى نجح وسنحاول أن نعالج هذا الموضوع من خالل االشكالية التالية: 

المشرع في تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية األموال 

 إقرار إلزامية التصريح االجباري بالممتلكات؟بعد ية العموم

 : اآلتي التصميموستتم مقاربة هذه اإلشكالية من خالل 

 المبحث األول: نطاق التصريح االجباري بالممتلكات ومسطرته

 المطلب األول: موضوع التصريح االجباري بالممتلكات والملزمون به

 االجباري بالممتلكاتالمطلب الثاني: أنواع ومسطرة التصريح 

 المبحث الثاني: التصريح االجباري بالممتلكات: االشكاالت واآلفاق

 المطلب األول: إشكاالت وعوائق أمام التصريح االجباري بالممتلكات

 المطلب الثاني: آفاق التصريح االجباري بالممتلكات

 

 

 

  



 هصريح االجباري بالممتلكات ومسطرتالمبحث األول: نطاق الت

ناطة مهمة التصريح االجباري بالممتلكات ومعالجتها إلقد كان المشرع واعيا بأن 

ما لم توضع رهن إشارتها موارد بشرية  ،في مدة معينة مهمة صعبة على أي مؤسسة

ولوجستيكية ضخمة، ولذلك حدد نطاقها، وحصر األشخاص المعنيين بالتصريح 

بعدما وردت في  ،)المطلب األول( بها بممتلكاتهم ونص على الممتلكات الواجب التصريح

 نص الدستور مطلقة المعنى، قبل أن ينص على أنواعها ومسطرتها )المطلب الثاني(.

 

 المطلب األول: موضوع التصريح االجباري بالممتلكات والملزمون به

  الملزمون بالتصريح بالممتلكاتالفرع األول: 

جميع ممتلكات  وتدقيقمراقبة  ،وفي زمن ضيق ،من الناحية التدبيرية ،من الصعب

ولذك، لم يجعل عنية، المنتخبين بمختلف المؤسسات الممسؤولي وموظفي الدولة و

جميع تهم  هم ممتلكاتالمشرع المغربي األشخاص المعنيين بتقديم التصريحات االجبارية ب

ص عليها بنص قانوني نصشخصيات محددة وفي بل حصرها ، والمسؤولين االشخاص

 صريح.

 عضاء دواوينهم:: أعضاء الحكومة وأأوال

( أول المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم بشكل 4نص المشرع على أن أعضاء الحكومة)     
إلزامي، ويدخل في خانة أعضاء الحكومة المعنيين بهذا التصريح كل من رئيس الحكومة 

، باعتباره للحكومة مين العامونوابهم ثم األ ،وكتاب الدولة ،نينتدبماء الوالوزراء، والوزر
الشخصيات المماثلة ألعضاء الحكومة من حيث الوضعية  عضوا في الحكومة، فضال عن

بحيث . رؤساء دواوين أعضاء الحكومة ن، فضال عنين السامييل المندوب، من قباالدارية
 (.5"يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح...")

ن بالتصريح االجباري يالمعنيأعضاء الحكومة المقصود بوفصل الدستور في 
أنه "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي بالممتلكات، إذ يشير إلى 

تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة 
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"تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن  ويضيف. (6)باقتراح من رئيسها"
 .(7)تابا للدولة"أن تضم ك

ورتبته تقابل رتبة  ،وجعل المشرع األمين العام للحكومة عضوا في الحكومة
"يخول األمين العام للحكومة رتبة وزير بما يترتب وذلك بنص صريح مفاده أنه الوزير، 

 .(8)عنها من منافع وامتيازات"

لس الحكومي أيضا، باإلضافة إلى رئيس الحكومة والوزراء واألمين جوتعزز الم
"يعتبر الوزراء  نهونص القانون على أمنتدبين لدى الوزراء، العام للحكومة، بوزراء 

 ،(9)فيما يصرف لهم من أجور وتعويضات ومنافع عينية" ،م الوزراءالمنتدبون في حك
الممتلكات أيضا، إذ ال يسري عليهم ما وهو ما يعني أنهم معنيون بالتصريح االجباري ب

 .يسري على الوزراء وجودا وعدما

 :أعضاء المحكمة الدستوريةثانيا: 

وألزم المشرع أعضاء المحكمة الدستورية أيضا بالتصريح بممتلكاتهم، وفي ذلك 
"تتألف المحكمة الدستورية من اثنتي عشر عضوا، يعينون المملكة على أنه  ينص دستور
 سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، ومن بينهم عضو يقترحهلمدة تسع 

األمين العام للمجلس العلمي األعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، 
وينتخب النص اآلخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب 

راع السري وبأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم كل كل مجلس، وذلك بعد التصويت باالقت
"يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة أنه النص (، ويضيف 10)مجلس"

 (.11)صالحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية، المنصوص عليها في الدستور"

 ممتلكاتهأن يصرح بمجموع بالعضو في المحكمة الدستورية كل المشرع ألزم كما 
 . (12التي عينها القانون ونص عليها تحت طائلة ترتيب الجزاءات في حقه )

 

 البرلمان أعضاء ثالثا: 
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يعتبر أعضاء البرلمان معنيون بالتصريح االجباري بالممتلكات، على اعتبار أن 
لف البرلمان يتألف من غرفتين، األولى مجلس النواب، والثانية مجلس المستشارين، ويتأ

عام المباشر، وبذلك يعتبر كل هؤالء عضوا ينتخبون باالقتراع ال 395من مجلس النواب 
األعضاء ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم فرادى، طبقا للقانون التنظيمي الخاص 

بون باالقتراع العام عضوا ينتخ 120من يتألف مجلس المستشارين فيما  (.13بالمجلس)
 بالخضوعالمشرع التنظيمي هؤالء األعضاء كل واحد باسمه، ألزم غير المباشر، وبذلك 

 .(14)لتصريح االجباري بالممتلكاتل

 

 : المحاكم قضاةرابعا: 

لقد طالت المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح االجباري بالممتلكات حتى 
قضاة األحكام والنيابة العامة بمحكمة أعضاء السلك القضائي بالمملكة. ويشمل هذا األخير 

النقض، ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية، كما تشمل القضاة الذين يمارسون مهامهم 
 باالدارة المركزية بوزارة العدل.

أنه يتعين على القاضي التصريح داخل أجل أقصاه الثالثة أشهر ونص المشرع على 
 .(15لدى المجلس األعلى للحسابات) الموالية لتعيينه بمجموع ممتلكاته

 

 :قضاة المحاكم المالية •

رغم أن المجلس األعلى للحسابات هو من يسهر على مراقبة ممتلكات المسؤولين 
ويدقق فيها ويطابق التصريحات بالواقع، إال أن المشرع ألزم قضاته أيضا 

 (.16بالتصريح بممتلكاتهم)
شأنهم في ذلك شأن هيئة قضاة السلك القضائي  ،وكان قضاة المحاكم المالية

 ،1974الذين يسري عليهم النظام األساسي للقضاة لسنة  ،العادي بالمملكة
، الذي نسخ 52.06متلكاتهم حتى قبل صدور القانون رقم ميخضعون للتصريح ب

المتعلق بمدونة المحاكم  62.99من القانون رقم  184و 185أحكام المادتين 
 المالية.
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يتألف المجلس األعلى للحسابات من قضاة يسري عليهم النظام األساسي و
الخاص بقضاة المحاكم المالية وهم: الرئيس األول، والوكيل العام للملك 

 والمستشارون.

ويتألف المجلس الجهوي للحسابات من قضاة يسري عليهم النظام األساسي 
وي للحسابات ووكيل الخاص بقضاة المحاكم المالية وهم: رئيس المجلس الجه

 الملك والمستشارون.

وبذلك يخضع كل هؤالء للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريح 
 االجباري بالممتلكات، شأنهم شأن باقي المسؤولين والمنتخبين.

 أعضاء الهيئة العليا لالتصال السمعي البصريخامسا: 

ملزمون بالتصريح أعضاء الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري، بدورهم 
 بممتلكاتهم عند توليهم المسؤولية وبعد االنتهاء منها، طبقا للقانون.

وقد ألزم المشرع كل عضو في المجلس األعلى لهذه الهيئة التصريح االجباري 
بالممتلكات، وذلك طبقا للظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي 

 (.17البصري )

 212-02-1العليا التصال السمعي البصري بموجب ظهير رقم وأحدثت الهيأة 
. وهي سلطة إدارية مستقلة مكلفة بتقنين وضبط قطاع االتصال 2002غشت  31بتاريخ 

 السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد الحتكار الدولة في هذا المجال.

 

 المجالس المحلية والغرف المهنيةب سادسا: منتخبون

أصبح بعض المنتخبين بالمجالس الترابية معنيون أيضا بالتصريح بممتلكاتهم بعد 
يتعين على رؤساء انتخابهم وبعد انتهاء مدتهم االنتدابية، إذ شدد المشرع على أنه 

مجالس الجهات ورؤساء مجالس العماالت أو األقاليم ورؤساء المجالس الجماعية 
لقروية ورؤساء مجموعة الجماعات المحلية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية أو ا

ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية والمنتخبون األعضاء الحاصلين على 
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 تفويض وأعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية التصريح االجباري بممتلكاتهم
 .(، ما يؤكد أن كل هؤالء معنيون بهذا التصريح18)

 

 : الموظفين واألعوان العموميينبعض فئات سابعا: 

ن أو األعوان بعض فئات الموظفيأيضا يخضع للتصريح االجباري بالممتلكات 
 91و 49الفصول ن في مناصبهم طبقا المعيني األشخاصويتعلق األمر ب (،19)العموميين

 ،والجماعات الترابية ،الموظفون واألعوان التابعون للدولةمن الدستور، و 92و
والهيئات االخرى المخول لهم سلطة األمر بصرف النفقات وقبض  ،والمنشئات العامة

 99.61طبقا ألحكام القانون رقم  ،و ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي، أالمداخيل
المتعلق بتحديد مسؤولية االمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، وسلطة 

وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية تحديد وعاء الضرائب والرسوم 
 ،والعائدات ،والرسوم ،والتنظيمية الجاري بها العمل، وسلطة قبض وتحصيل الضرائب

 ،والجماعات الترابية ،واالجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة ،والمداخيل
كما تم تعريفها في المادة األولى من القانون رقم  ،والمنشئات العامة والهيئات االخرى

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات اخرى، وسلطة  69.00
و باستغالل ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة فويت أاالذن بمنح امتيازات أو ت

 ،وحفظ القيم ،لام بتدبير األمو، وسلطة القياأو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة
 وتسلم الودائع والكفاالت. والسندات

الذين لهم كل الموظفين العموميين  كما يطال إجراء التصريح االجباري بالممتلكات
وزجر المخالفات  ،مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة

ذون أو االعتمادات، وسلطة االجازات أو االسلطة تسلم الرخص أو الذين لهم المذكورة، و
 و تقييد امتياز أو حتى حق عيني أو حق غير مادي.تسجيل أ

 ،عالهويشمل هذا اإلجراء أيضا الموظفين واألعوان غير أوالئك المشار إليهم أ
عمال ، والحاصلون على تفويض باإلمضاء فيما يتعلق باألالمكلفون بمهمة عمومية

 باشر أو غير مباشر على المال العام.مثر يكون لها أد واالجراءات التي ق

 

 الفرع الثاني: موضوع التصريح

                                                           

، المتعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف 54.06القانون رقم  - 18
 .4 ، البند1المادة ، المهنية وبعض فئات الموظفين واألعوان العموميين بممتلكاتهم

 .2المرجع السابق، المادة  - 19
 



لم يترك المشرع الموضوعات أو الممتلكات الواجب التصريح بها إلزاما أمام 
التشريعية التي تتحدث لنصوص المجلس األعلى الحسابات غامضة دون تعيين. فطبقا ل

من قبل الملزمين، فإن المشرع نص على أن كل  عن الممتلكات الواجب التصريح بها
الممتلكات التي اولونها، وبالتصريح بجميع أنشطتهم المهنية التي يزالملزمين مطالبون 

المداخيل وكذلك ب، بتدبيرها ونو يقومم القاصرون أو يملكها أوالده، أها شخصياونيملك
الممتلكات المشتركة مع بيها، وف مها خالل السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهوالتي استلم

 ها لحسابهم.وناألغيار وكذا تلك التي يدبر

المرسوم المتعلق بتحديد ومن هنا دقق المشرع أكثر في هذه الممتلكات من خالل 
هذا النص التنظيمي مضمون التصريح حدد و .نموذج التصريح االجباري بالممتلكات

ألصول التجارية والودائع في حسابات العقارات واألموال المنقولة، منها اوحصره في 
تلكات المتحصلة عن طريق االرث مبنكية والسندات والحصص واألسهم في الشركات والم

التصريح بالممتلكات المشتركة مع االغيار، وتلك التي يدبرونها ، وكذا واالقتراضات
 (.20)لحسابهم وممتلكات القاصرين

ألف  300المنقولة الواجب التصريح بها في موال قرار الحد األدنى لقيمة األوتم إ
ئها أو عن طريق الشراء أو نقولة، عند تاريخ اقتنامدرهم لكل صنف من أصناف األموال ال

 التملك.

 

 ريح االجباري بالممتلكات مسطرة التصأنواع والمطلب الثاني: 

 وأجال التصريح الفرع األول: األنواع

يمكن تقسيم التصريحات اإلجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى  ،إجماال
 :أربعة أنواع

 التصريح األوليأوال: 

أحد انتخاب عند أو المسؤول في منصب معين تعيين ويكون هذا التصريح عند 
بالممتلكات  في إحدى مناصب المسؤولية المستوجبة إللزامية التصريحالمنتخبين 

 المنصوص عليها في النص التشريعي.
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يجب أن يصرحوا إذ . بالممتلكات ويتم تحديد آجال واحد لكافة الملزمين بالتصريح
الموالية لتعينهم أو الفتتاح الوالية التشريعية أو  (21)داخل أجل ثالثة أشهر أو تسعين يوما

انتخابهم أو مباشرة مهامهم كتساب الصفة خالل الوالية التشريعية أو االعالن عن ال
 .بمجموع االشياء الملزمين بالتصريح بها

 :التصريح التكميليثانيا: 

، عندما تطرأ ت بهذا النوع الثاني من التصاريحقدم الملزمون بالتصريح بالممتلكاتي
تغييرات على وضعية ممتلكات أي ملزم من الملزمين الذين سبق ذكرهم أو القاصرين 

 .من قبل الملزمين ممتلكاتهم يدبريتم  نالذي

كل التغييرات التي مواكبة ويهدف المشرع من وراء هذا النوع من التصاريح إلى 
تقديم تجديد التصريح أو الموعد المحدد لحلول  الملزمين، دون انتظارثروة قد تقع على 

 .التصريح النهائي

يلي غير ملزم لجميع الفئات المعنية والالفت للنظر في هذا الباب، أن التصريح التكم
الملزمين ال يسري عليهم مقتضيات هناك بعض بالتصريح االجباري بالممتلكات، بل 

التصريح التكميلي، بحيث جاءت النصوص المنظمة لهذه العملية خالية من ذكر التصريح 
 التكميلي.

شخصيات هم أعضاء الحكومة وال ت المستثناة من التصريح التكميليوهذه الفئا
المماثلة لهم من حيث الوضعية االدارية، ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة، وأعضاء 

الهيئة العليا لالتصال السمعي المحكمة الدستورية، وأعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء 
 .البصري

 ةالقضاهي فئة للتصريح التكميلي  خضعت تيال ةالملزمالفئات وفي المقابل، فإن 
وقضاة المحاكم المالية، ومنتخبي بمختلف المحاكم )باستثناء المحكمة الدستورية(، 

 .(22)المجالس الترابية والغرف المهنية، وبعض الموظفين واألعوان العموميين
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منتخبي المجالس المحلية  متعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض 54.06قانون رقم انظر ال - 22

 . 3الفقرة  1، المادة والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو األعوان العموميين بممتلكاتهم

 184، المادة المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99القانون رقم و

  1.74.467من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  16بنسخ وتتميم الفصل  53.06لقانون رقم وا



 تجديد التصريحثالثا: 

فبراير كل سنتين في شهر ذلك التصريح الذي يقدم الزاما  ويقصد بتجديد التصريح
 .مختلف الملزمين حالةسنوات حسب  3أو 

صنفين من أصناف تجديد التصريح، يختلف كل صنف وباستقراء النص يتجلى 
  .زمة لتجديده، وباختالف فئة الملزمينباختالف المدة الال

 تجديد التصريح كل ثالث سنواتويتم فيه الصنف األول: 

كل وجعل المشرع المعنيين بهذا التصريح  خالل شهر فبراير. ويقدم هذا التصريح
من أعضاء الحكومة والشخصيات الماثلة لهم من حيث الوضعية االدارية، ورؤساء 
دواوين أعضاء الحكومة، وأعضاء المحكمة الدستورية، وأعضاء مجلسي البرلمان، 
وأعضاء الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، وبعض فئات الموظفين واالعوان 

 .ميين، والقضاة وقضاة المحاكم الماليةالعمو

 تجديد التصريح كل سنتينويتم فيه الصنف الثاني: 

رؤساء أيضا، لكن المعنيون به هم  خالل شهر فبرايروهذا الصنف من التصاريح يقدم 
مجالس الجهات، والعماالت أو االقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، ورؤساء مجموعة 

ن قاطعات والغرف المهنية، والمنتخبوية، ورؤساء مجالس المالجماعات الحضرية والقرو
و السلطة، وأعضاء الحاصلين على تفويض في االمضاء أ االعضاء في المجالس الترابية

 مكاتب المجالس الترابية أو الغرف المهنية.

 

 انتهاء المهامبعد التصريح رابعا: 

أو االنتداب ألي سبب  هامموهذا التصريح يعقب المرحلة التي تلي انتهاء ال
المحددة لتقديم  جالمن حيث اآلصنفين يتألف هذا التصريح من و .باستثناء الوفاة

 :التصريح

 يوما( 90األول: أجل ثالثة أشهر )الصنف 

يتبين أن الملزمين الذين يقدمون هذا التصريح في  باستقراء النصوص التشريعية،
المماثلة لهم من حيث الوضعية االدارية،  أعضاء الحكومة والشخصياتيوما هم 90أجل 

كمة الدستورية، وأعضاء مجلسي واوين أعضاء الحكومة، وأعضاء المحورؤساء د

                                                                                                                                                                                     

 

 



البرلمان، وأعضاء الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، والقضاة وقضاة المحاكم 
ة، و األقاليم والمجالس الجماعيء مجالس الجهات ومجالس العماالت أالمالية، ورؤسا

ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية أو القروية ومجموعة الجماعات الترابية، 
ترابية عضاء في المجالس الوالمنتخبون األمجالس المقاطعات والغرف المهنية، ورؤساء 

و السلطة، وأعضاء مكاتب المجالس الترابية أو ء أمضاالحاصلين على تفويض في اإل
 الغرف المهنية.

 يوما )شهرين( 60 صنف الثاني: أجلال

وحسب ذات النصوص التشريعية فإن المعنيين بهذا األجل لتقديم هذا النوع من 
األشخاص المعينون في وعوان العموميين، التصاريح هم بعض فئات الموظفين أو األ

عوان التابعون ، والموظفون واأل2011من دستور  92و 91و 49مناصبهم طبقا للفصل 
خرى المخول لهم سلطة، ية والمنشئات العامة والهيئات األللدولة والجماعات التراب

عمومية والحاصلون على تفويض باإلمضاء فيما  والموظفون واالعوان المكلفون بمهمة
 ثر مباشر أو غير مباشر على المال العام.ال واالجراءات التي قد يكون لها أعميتعلق باأل

 

 التصريحالفرع الثاني: مسطرة 

إجراءات صارمة في حق الملزمين بالتصريح االجباري بالممتلكات، المشرع أقر 
بما يملكونه من ثروات التصريح وذلك في الحالة التي ال يرفضون أو يمتنعون فيها عن 

بل ونص المشرع على عقوبات حتى في ، وممتلكات، اكتسبوها قبل أو بعد انتهاء مهامهم
 بالممتلكات. للتصريحاآلجال المحددة حق الذين ال يحترمون 

تلقي التصريحات االجبارية عن بوكما سبقت اإلشارة لذلك، فإن المكلف قانونا 

 همجالس ، مركزيا، وكذلك من خالالمجلس األعلى للحساباتبتها هو مراقالممتلكات و

 .اللجنة المكلفة بمراقبة تصريحات القضاة وقضاة المحاكم المالية ، عبرالجهوية للحسابات

 للحسابات: المجلس األعلى  .أ

قوم كاتب الضبط يتبع مسطرة مضبوطة في مراقبة حركية ممتلكات الملزمين، إذ ي

فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص  ،لدى المجلس االعلى للحسابات

، المحددة في القانونبالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين  ،التشريعية

خبار الرئيس االول للمجلس االعلى إبالتسلم وبيم المودع وصال مؤرخا وبتسل

يعين الرئيس وبعدها  يداع التصريح،إالوكيل العام للملك لدى المجلس بللحسابات و

وبالسهر على  ،األول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح

بتبليغ يقوم  بدورهلمستشار المقرر . هذا اام التشريعية المتعلقة بتجديدهحكتطبيق األ

، جلسمالتصريح إلى الرئيس األول للحول التقرير  التي يحملها مالحظاتمختلف ال



الذي يخالف المصرح إلى  ، يتم توجيه إنذار وتنبيهوبعد استشارة الوكيل العام للملك

المساطر والقوانين الجاري بها العمل، ويوضحون له طبيعة النقائص والتجاوزات 

 60ويمنحه أجل كن يعيد إصالحها وتدقيقها طبقا للقانون. المسجلة على تصريحه ل

، وان اقتضى األمر يتم التقصي تسوية وضعيته يوما من تاريخ توصله باالنذار قصد

 (.23في األمر )

 بمراقبة التصريحات من خالل: المستشار المقرر المكلف ويقوم

المصرح المعلومات الذي قدم به التصريح للتأكد من مدى صحة  مراقبة الشكل -

المتعلق بالتصريح االجباري  لنموذج المحدد في المرسومبها ومدة مطابقتها ل

 .بالممتلكات

 .مهنة المصرح، ومعلومات متناسقة مع مهمته ، من قبيلمراقبة المضمون -

مع  التي صرح بها الملزم ممتلكاتالمقارنة من خالل إجراء  مراقبة االتساق -

التي يتقاضها على المهمة أو المهام التي كلف بها، للتقصي في موارده وأجرته 

 من عدمه. إثراء غير مشروعوجود 

التصريح تتم فيه مقارنة مختلف أنواع التصاريح ) نهائيةو مراقبة شاملة -

 (، ويتم إسقاطه على مستوىاألولي والتصريح المجدد والنهائي والمقارنة

 الملزم. تطور ثروة

تفيد بوجود شبهة االثراء غير المشروع، فإن وجود قرائن المرحلة إذا ثبت بعد هذه 

المعني  ، ويتم إشعارالقضية على الجهة القضائية المختصةيحيل الوكيل العام للملك 

ونفس المسطرة يتم اتباعها على مستوى المجالس الجهوية  ،المتابعة التأديبيةب

 .للحسابات

 تصريحات القضاة وقضاة المحاكم المالية:اللجنة المكلفة بمراقبة  .ب

لدى كتابة الضبط سلك القضاء العادي بالممتلكات من قبل قضاة يتم ايداع التصريح 

 القاضي. أجل ثالثة أشهر الموالية لتعيين داخل ، وذلكالمجلس االعلى للسلطة القضائيةب

لس قضاء لدى مجايداع التصريحات بالمحاكم  هذه قضاةوتلزم مدونة المحاكم المالية 

تقديم  فورللملزم ويسلم (، 24يوما، الموالية للتعيين ) 90 جالالمحاكم المالية داخل ا

بالتسلم، وتقوم لجنة يرأسها الرئيس األول للمجلس االعلى للحسابات  وصال التصريح

بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من 

رئيس المجلس األعلى للحسابات رئيسا،  أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين:
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لمجلس الجهوي المنتخبين معا من قبل والوكيل العام للملك، ورئيس الغرفة ورئيس ا

 نظرائهما، والكاتب العام للمجلس األعلى للحسابات بصفته مقررا.

أقر المشرع تدابير  ،بمقتضيات التصريح بالممتلكاتالملزمين عدم التزام وفي حالة 

يحاول من خالل ردع الملزمين، رغم المالحظات السلبية المسجلة على وجزاءات 

 ضعيفة.العقوبات لكونها 

القانون الجنائي على عقوبة االخالل بالزامية التصريح بالممتلكات بما يلي: وينص 

 درهم 15.000إلى  3000"دون االخالل بالمقتضيات الجنائية االشد يعاقب بغرامة من 

يمارسها أو نيابة انتخابية يتوالها،  ماالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهكل شخص ملزم ب

جال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بالتصريح المذكور داخل اآللم يقم والذي 

ويجوز عالوة على ذلك أن يحكم على المعني باألمر . بتصريح غير مطابق أو غير كامل

بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح النتخابات خالل مدة أقصاها ست 

 25سنوات"
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 اآلفاقو : االشكاالتاالجباري بالممتلكات لمبحث الثاني: التصريحا

ءات قانونية ومؤسساتية من أجل اأقروا إجر يعشرالمتدخلون في ميدان التإذا كان          

، وذلك والمنتخبين تخليق الحياة العامة، ومراقبة حركية الثروة لدى المسؤولين العموميين

التصاريح ال تزال تثير الكثير من من خالل آلية التصريح االجباري بالممتلكات، فإن هذا 

المشاكل تعوق دور المجلس األعلى للحسابات في القيام بدور الرقابة على الملزمين 

)المطلب األول(، األمر الذي يقتضي تجاوز كل هذه اإلشكال من خالل البحث عن آفاق 

 جديدة لهذه اآللية )المطلب الثاني(.

 صريح االجباري بالممتلكاتالت إشكاالت وعوائق أمامالمطلب األول: 

 2015الفقرة األولى: قراءة في خالصات التصريح االجباري بالممتلكات عن سنة 

لى للحسابات، يتضح جليا أنه بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن المجلس األع

إال بالنسبة لألشخاص الذين حددتهم القوانين،  لزامية التصريح بالممتلكات إم من غبالر

 هذا المقتضى القانوني ال يزال ضعيفا، ويعرف العديد من العراقيل.لأن االستجابة 

تقرير المجلس األعلى للحسابات عن األنشطة التي قام بها بعد قراءة لنموذج و

يتضح فإنه المجلس، التي قام بها هذا األنشطة رصد باعتباره آخر تقرير ي ،2015سنة 

لممتلكات المتعلق بأعضاء مجلس النواب وأعضاء جباري بااإلحصيلة التصريح  أن

 .ال تزال تشوبها بعض الثغراتمجلس المستشارين 

 أعضاء مجلس النواب أوال: 

االشارة إلى  2015شهر فبراير تقرير أنشطة المجلس األعلى للحسابات ل تضمن

عضاء مجلس النواب، بالنسبة ألتجديد التصريح بالممتلكات، ان المجلس استقبل عملية 

وكذا تصريحات بمناسبة انتهاء  هذه السنة، تصريحات أولية خاللحيث تم تسجيل، 

 :نتداب لبعض أعضاء المجلس كما يبين ذلك الجدول التاليالا

 

تصريحاتهم داخل ويظهر أن بعض أعضاء مجلس النواب ال يلتزمون بتقديم 

جال القانونية للتصريح، آلبعد انصرام ايتم دعوتهم للقيام بذلك مباشرة ولذلك جال، آلا



مر بالرغم من تجاوز ألوهو ما يتم التجاوب معه، بحيث تتم تسوية وضعية المعنيين با

 .26جال القانونية لذلكآلا

 

 أعضاء مجلس المستشارينثانيا: 

لمستشارين بتاريخ انتخابات أعضاء مجلس اإجراء بتميزت  2015سنة معلوم أن 

يتهم بإيداع تصريحاتهم العضاء المنتهية وألوكنتيجة لذلك، قام ا ،2015أكتوبر  02

ولية، كما يظهر ألعضاء الجدد بإيداع تصريحاتهم األنتداب، فيما قام االالمتعلقة بانتهاء ا

 :ل الجدول التاليالذلك من خ

 

عضاء الجدد بمجلس المستشارين قاموا أله، أن كل االل الجدول أعالويتبين، من خ

عضاء الذين ألبمن فيهم افي المائة،   100ولية، أي بنسبة بلغت ألتصريحاتهم ابإيداع 

عضاء بمناسبة نهاية ألنتخابات الجزئية، بينما لم تتجاوز تصريحات االل االانتخبوا خ

 .ل نفس السنةالخفي المائة  65انتدابهم نسبة 

 

عوان ألالموظفين واجباري بالممتلكات المتعلقة بتصريحات إلحصيلة التصريح اثالثا: 

 العموميين

عوان ألفئة من الموظفين واكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن المشرع ألزم 

فقد تم إيداع  ،وفي هذا الصدد .06.54ريحاتهم بموجب القانون رقم العموميين بتقديم تص

موزعة ما بين  ،2015على للحسابات برسم سنة ألتصريحا بالمجلس ا 1104ما يناهز 

تصريحا  1024تصريحا بمناسبة انتهاء المهام، إضافة إلى  39تصريحا أوليا، و 41

وكذا التصريحات المودعة في غياب  ،متعلقا بتسوية الوضعية برسم السنوات الفارطة

وتتوزع أنواع التصريحات على مختلف القطاعات الحكومية بشكل  .قوائم الملزمين بها

 .(27)خرآلكات تختلف من قطاع متباين، كما أن نسبة التصريح بالممتل

  :وليةألأ/ التصريحات ا
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تصريحا أوليا  41موعه ما مج ،2015ل سنة العلى للحسابات، خألتلقى المجلس ا

 :وتتوزع هذه التصريحات على القطاعات الحكومية التالية ،262من أصل 

 

ولية بالممتلكات تعرف ألأن نسب التصريحات ا ،هالل الجدول أعالويظهر من خ

مع نسبة متوسطة للتصريح  ،تباينا مهما بين الملزمين بمختلف القطاعات الحكومية

تعتبر هذه النسبة ضعيفة، ويمكن ورغم ذلك، في المائة.  65,15تناهز التي ولي ألا

جال القانونية، آلتفسيرها ببعض العوامل الموضوعية، منها صعوبة تتبع التصريحات في ا

ء الملزمين توجه للمجلس شهورا بعد التعيينات، وليس وذلك نظرا لكون القوائم بأسما

 .بمجرد أن تطرأ التغييرات عليها

تقوم بإشعار الملزمين التابعين لها بضرورة ال معظم السلطات الحكومية "كما أن 

دارات إليداع، باستثناء بعض اإلجال المحددة لآلالتصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى ا

كمطالبة الملزمين بالتصريح،  ،العمومية التي وضعت بعض التدابير الداخليةوالمؤسسات 



موافاتها بنسخة من وصل إيداع التصريح بالممتلكات، مما يمكن اعتباره ضمن و

 .28"الممارسات الفضلى

في حق الذين يتخلفون عدة إجراءات وتدابير األعلى للحسابات وقد باشر المجلس   

في تبليغ السلطات ه اإلجراءات ذهتجلى لكات التي بحوزتهم، وتعن تقديم التصريح بالممت

الحكومية المعنية بقوائم الملزمين غير المصرحين، وتوجيه إنذارات للملزمين الذين لم 

مر إلى السلطة الحكومية المختصة قصد اتخاد أليقوموا بتسوية وضعيتهم، كما تم رفع ا

 .06.54لقانون رقم من ا 11جراءات المنصوص عليها في المادة إلا

 التصريحات بمناسبة انتهاء المهامب/ 

حا تصري 39بتلقي ما يناهز  ،2015ل سنة العلى للحسابات، خألقام المجلس ا

المتضمنة يتعين تقديمه بموجب قوائم  29تصريحا  337بمناسبة انتهاء المهام من أصل

بين القطاعات على ل السنة المذكورة، حيث تتوزع السماء الملزمين المتوصل بها خأل

 :الشكل التالي

 

انتهاء المهام تبقى  ل هذه المعطيات، أن نسب التصريح بمناسبةالويتضح، من خ

 .2015ل سنة الفي المائة خ 6,11تتعدى النسبة المتوسطة للتصريح  الضعيفة، حيث 

شخاص ألومما يزيد من صعوبة تتبع هذا النوع من التصريحات كونها تتضمن تصريحات ا

المحالين على التقاعد، مما يستدعي متابعة المتخلفين منهم عن التصريح، خارج العنوان 

أن إال ، بمحل اإلقامة التي يقيمون بها داري، أي على مستوى العنوان الشخصيإلا

                                                           

 20، ص2015نة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم الس - 28
 20المرع السابق، ص  - 29



الخاصة قوائم الضمن  ، العنوان الشخصي للملزمينعادة ،توفرمن عدم  نيالمجلس يعا

 .بصفة موثوقة ومحينةبهم 

وإلى  2013ل سنة الغ عدد التصريحات المودعة بمناسبة انتهاء المهام خبلو

ملزم. أي  503تصريحا من مجموع  70طبقا للقوائم المتعلقة بذلك،  2014نهاية مارس 

وتظل هذه النسبة جد ضعيفة نظرا لعدم قيام السلطات الحكومية في المائة،  14بنسبة 

 (.30)بعمليات تحسيسية فعالة للملزمين المعنيين 

 التصريحمجال عوائق أمام المجلس األعلى للحسابات في الفقرة الثانية: 

المجلس األعلى للحسابات في مجال  الدور الذي يقوم بهإن أبرز عائق ينتصب أمام 

لهذه اآللية القانونية، التي تروم تخليق  قلة االستجابةالتصريح االجباري بالممتلكات هو 

  الحياة العامة من مختلف أوجه الفساد واستغالل النفود واالثراء غير المشروع.

ل العلى للحسابات خألبلغ عدد التصريحات المجددة التي توصل بها المجلس ا"و

وحسب القوائم  تصريحا. 7418ما مجموعه  2014وإلى غاية نهاية مارس  2013سنة 

ام جباري بالممتلكات، قإلملزما بتجديد التصريح ا 11239المتوصل بها، فإنه من أصل 

ملزم بهذا  3821في المائة، بينما لم يقم  66، بنسبة ملزما بتجديد تصريحاتهم 7418

قط ملزما ف 2750مصرحا، قام  7418ما أنه ومن بين ك في المائة. 34التجديد، أي 

ملزما بإيداع  4668بينما قام  في المائة.  37جل القانوني، أي ألبالتصريح داخل ا

 (.31)في المائة 63جال القانونية أي آلصريحاتهم خارج ات

كثرة الملزمين أما العائق الثاني الذي يحد من فعالية المراقبة، المشكل المتعلق ب

، أمام قلة الموارد (32)ملزم آالف 11الذي تجاوز عددهم بالممتلكات و يبالتصريح االجبار

 البشرية التي تباشر معالجة ملفات التصريح االجباري.

في التشكي، وخاصة في تقاريره وعند حضور المجلس األعلى للحسابات ال يتردد و

تولي ال ال تزال بعض السلطات الحكومية  من كون، الرئيس األول للمجلس إلى البرلمان

زمة، حيث أن السهر على تحضير وإعداد وحصر الملف التصريح بالممتلكات العناية ال

على للحسابات، ألقائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتحيينها وتوجيهها إلى المجلس ا

يين الملزمين عوان العمومألكلما دعت الضرورة لذلك، موازاة مع دعوة الموظفين وا
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جراءات إلالتابعين لها أو تحت وصايتها إلى القيام بواجبهم في هذا المجال، يعد من بين ا

 .جباري بالممتلكاتإلالواجب اتخادها لضمان حسن سير منظومة التصريح ا

 ،داريةإلعضاء الحكومة من حيث وضعيتها األأما فيما يخص الشخصيات المماثلة 

للحسابات مرة أخرى، غياب قائمة بأسماء هذه الفئة التي على ألفقد سجل المجلس ا

مع ذلك فقد تم تجديد ، علىألول للمجلس األمين العام للحكومة إلى الرئيس األيوجهها ا

 (.33)لحسابات ا تصريحات عضوين من هاته الفئة الملزمة

ها بالتصريح االجباري طاعات الحكومية والمؤسسات المعنيون موظفووتتأخر الق

على ألالمجلس اوبذلك فإن ه التصاريح في اآلجال المحددة، ذمتلكات في تقديم هبالم

أواخر إال بالقوائم توصل لم يمن كونه  2015اشتكى في تقريره برسم السنة للحسابات 

أو  2012واوين ترجع إلى سنة في حين أن جل تواريخ تعيين رؤساء الد ،2014سنة 

تتبع تصريحات هذه الفئة من الملزمين  فيجعل مهمة المجلس المذكور مما ي ،2013

كما أن ، ألنه ال يتمكن من قياس حجم الثروة بالضبط عند تسلم المهمة فعاليةضعيفة ال

التصريحات بالممتلكات دون التحقق من صفة المصرح  ىتلقيعلى للحسابات ألالمجلس ا

 .(34)القانون كما ينص على ذلك ،بناء على قائمة الملزمين

لرؤساء  تصريحا 14إيداع تم ك، حسب المجلس األعلى، هو أنه ما يؤكد ذلو

هناك رؤساء دواوين منتمين ، كما أن دواوين، وذلك في غياب القوائم سالفة الذكر

كما  (.35)قلألرئيس ديوان على ا  12عددهمولقطاعات وزارية لم يصرحوا بممتلكاتهم 

ول للمجلس ألإلى الرئيس ا تصال السمعي البصري لم توجهالعلى لألرئيسة المجلس اأن 

 (.36)على للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والموظفين الملزمينألا

محينة على للحسابات بصفة منتظمة وألتقصير في إخبار المجلس اثبت وجود "و

 (.37)بجميع التغييرات التي تهم قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات

من بين وبالكاد يستطيع أن يجدد نصف الملزمين تصريحاتهم بالممتلكات، إذ 

  6368فإن، 2013باري بالممتلكات منذ فبراير جإلملزم بتجديد التصريح ا 10115

 62.95أي بنسبة  ،(2013) نفسها سنةالل القاموا بتجديد تصريحاتهم خفقط من ملزم 

مما ، % 8.63أي بنسبة  2014ل سنة الملزم تصريحاتهم خ 873 بينما جددفي المائة، 

%من مجموع الملزمين الذين قاموا بواجب تجديد التصريح في حين أن  8,71يشكل 
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في المائة  28.2هذا التصريح أي بنسبة تقديم ملزم لم يقوموا بعد ب 2855الباقي أي 

(38.) 

انونية لمنظومة القمقتضيات اخمس تقارير من الممارسة والتطبيق لبعد خمس سنوات وو

جباري بالممتلكات من طرف المحاكم المالية، أظهرت هذه النصوص إلالمتعلقة بالتصريح ا

مما يحول دون التطبيق السليم والتدبير الفعال لعملية تلقي وتتبع  ،تالالعدة نقائص واخت

تتجاوب ال تزال ال بعض السلطات الحكومية (، إذ أن 39)ومراقبة التصريحات بالممتلكات

مبادرات المجلس، ومستمرة في عدم احترام مقتضيات المنظومة القانونية المتعلقة مع 

جابة على إلجباري بالممتلكات، كعدم إرسال قوائم الملزمين بالتجديد وعدم اإلبالتصريح ا

 اليتم إرسالها إ الالتأخير في إرسال القوائم، بحيث (، ثم 40الخاصة بذلك ) رسائل التذكير

تاريخ التعيين أو من تاريخ نهاية مهمة الملزمين المعنيين، مما يعيق  بعد مدة طويلة من

، ويفرض كذلك على كتابة ترام أجل إيداع تصريحات المعنيينحالإجراء فحص دقيق 

 ح.ط تلقي التصريحات في غياب اللوائالضب

تقوم بإرسال قوائم بأسماء الملزمين ال بعض السلطات الحكومية  وإذا كانت

توضيح نوعية وطبيعة إال أن الكثير منها ال يقومون ب، ، باستثناء قلةبالممتلكاتبالتصريح 

تصريح أولي األمر يتعلق بأي أنها ال توضح ما إذا كان ، الوضعية الموجبة للتصريح

التي يتوصل بها المجلس لوائح أن بعض ال فضال عن. بموجب التعيين أو تجديد التصريح

تروني الموجه إلى السلطات الحكومية، أو تم إعدادها كلإلمطابقة للنموذج اتكون  ال

غياب توضيحات عن أو غياب رقم بطاقة التعريف الوطنية، ، من قبيل بطريقة غير كاملة

تسهل  ال، والتي التعيين في الوظيفة...أو تاريخ فة الملزمة للتصريح بالممتلكات الوظي

لوائح تشتمل على عدد كبير ن بعض ال، هذا فضال عن ألي للبياناتآلل االستغالالمعالجة وا

يدل على تأويل واسع النطاق لمفهوم "مما  تقدمها بعض المؤسسات، من الملزمين

تساعد المجلس  الجباري بالممتلكات من طرف هذه السلطات، والتي إلإلزامية التصريح ا

 .(41)لقيام بمهامه في أحسن الظروفعلى ا

بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء  طرحت متابعة الملزمين الذين لم يقومواو

قة مباشرة مع إدارته، المنها أن الملزم الذي لم يعد تربطه أي ع ،المهام عدة مشاكل
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تصال أكثر التصال به صعبا، باعتبار عدم توفره على أي عنوان إداري و يتعذر االيصبح ا

 (.42)إذا كان عنوانه غير مدرج ضمن معطياته الشخصية بالقائمة

التصريح بممتلكات ات المسجلة على اإلطار القانوني المتعلق بالمالحظومن 

يهم القاصرين منهم دون البالغين، وهو ما من شأنه فسح المجال لاللتواء  ، كونهاالبناء

لى االبناء البالغين أو باقي الفروع أو إذلك عبر تفويت جزء من الممتلكات و، على القانون

 .االصول

 

 اق التصريح االجباري بالممتلكاتالمطلب الثاني: آف 

جعل المشرع المغربي من األهداف األساسية العتماد التصريح االجباري 

بالممتلكات هو تحقيق مبدأ تخليق الحياة العامة )الفرع األول(، لكن وبعد الممارسة التي 

تجاوزت ست سنوات فإن هذه التجربة تحتاج إلى تقييم من أجل استشراف آفاق هذا 

 ح )الفرع الثاني(، بما يمكن من تحقيق أهدافه.التصري

 الفرع األول: التصريح االجباري بالممتلكات ودوره في تخليق الحياة العامة

المجلس هو دسترة اختصاص  2011دستور  ات التي حملهاالمستجدإن أبرز 

منه  147ناطة الفصل إعبر التصريح اإلجباري بالممتلكات، مجال األعلى للحسابات في 

 .(43)مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات به

وبذلك فإن هذا المقتضى الدستوري، بما هي قاعدة معيارية جاءت "لتكرس 

 (.44")معياري التوحيد والتنميط ويقطع مع التناثر واالستثناءات والمعامالت الخاصة

مقارنة مع ما كان عليه  ة الملزمينتم توسيع الئحومن أجل توسيع قاعدة التخليق، 

، وهذا التوسيع يعد مكسبا لدعم مسلسل التخليق 25.92الوضع في ظل قانون رقم 

ومحاربة الفساد عبر اخضاع أكبر عدد ممكن من المتدخلين في تدبير الشأن العام الوطني 

المنصب لالغتناء غير  والمحلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، للحيلولة دون استغالل

 ع مطالب المجتمع المدني على هذا الصعيد.ممشروع وهب المال العام، ويشكل تجاوبا ال
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إزاء عدة مالحظات سلبية  سجلوكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن المجلس 

من الكشف عن ثرواتهم، وعدم  ين بالتصريح، والذي يشكل نوعا من التهربزملالم

ركية االنصياع للقانون الذي يلزمه بتقديم التصريح بالممتلكات، ليتسنى للمجلس مراقبة ح

 ريح.ان بتقديم هذه التصيمالثروة عند المسؤولين الملز

لكن المجلس، حسب ما كشفت نه تقاريره األخيرة، ال يتساهل في متابعة هذه 

نذارات إلى الملزمين إلاالتصريحات، وذلك من خالل توجيه الملزمين المتخلفين عن تقديم 

تسوية وضعيتهم إذا رفض الملزمون المنذرون ، بحيث الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم

مر ألعلى للحسابات يرفع األول للمجلس األفإن الرئيس ا القانونية، جالآلداخل االقانونية 

هم جراء تأديب، من أجل 45القانونيةجراءات إلا قصد اتخاذإلى السلطة الحكومية المعنية 

 رفضهم التعاطي االيجابي مع قانونية إجبارية التصريح بالممتلكات.

كل هذه اإلجراءات، بدون شك تجعل الملزمين بتقديم التصريحات في ضيق من 

شدة المراقبة أوال من قبل المجلس األعلى للحسابات، وثانيا من قبل اإلدارة أو المؤسسة 

يشتغل بها الملزم، خاصة أن كل المالحظات السلبية التي يذكرها المجلس األعلى التي 

تنشر في تقارير رسمية، ويتعاطى معها الرأي العام، مما يشكل ضغطا إضافيا، السيما من 

 قبل اإلعالم.

وبذلك، فإن هذه المراقبة بدون شك تحدث أثرا كبيرا وايجابيا على مستوى تخليق 

يث أن أعين الرقابة أصبحت تطال كل ثروة غير مبررة أو مكتسبة بطرق الحياة العامة، بح

 مشبوهة، السيما إذا كانت غير متوافقة مع قيمة التعويضات أو األجر الذي يتلقاه الملزم.

 آفاق التصريح اإلجباري بالممتلكاتالفقرة الثانية: 

ذلك جل  كشفت عني بالممتلكات، كما رمتعلقة بالتصريح االجباأبانت الممارسة ال

هذا هناك الكثير من المالحظات واإلشكاالت والثغرات تقارير المجلس األعلى للحسابات أن 

 تعتري منظومة التصريح اإلجباري بالممتلكات.

المتعلقة بالتصريح االجباري هذه المنظومة وعلى هذا األساس فإن مراجعة 

للمساهمة الفعلية في  وذلك ،جد ضروري وحيويبالممتلكات وإصالحها أصبح أمرا 

ل المن خوذلك  ،ولجعل مهمة حماية المال العام أكثر فعالية ونجاعة ،تخليق الحياة العامة

 مراقبة ممتلكات المسؤولين السياسيين والعموميين. 
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إعادة صياغة منظومة التصريح يوصي المجلس األعلى للحسابات بلهذا، 

 ،والمعايير الدولية في هذا الصدد 2011 بالممتلكات تماشيا مع ما تقتضيه أحكام دستور

 .واستعانة كذلك بأفضل الممارسات والتجارب الدولية

عدة إصالحات في هذه  إنجاز إصالحاتهداف، يجب السعي إلى ألولبلوغ هذه ا

تبسيط إجراءات الفحص والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين من حيث المنظومة، أبرزها 

إدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتقديم ، ووالخاصةت الشخصية حفظ المعطيا

، وذلك ألن العقوبات المقررة حاليا ليست رادعة بما فيه (46)تصريح كاذب أو غير كامل

الكفاية مما جعل حصيلة المالحظة السلبية المسجلة على التصاريح التي يقدمها 

، مما يقتضي سن مقتضيات الملزمون، وامتناع الكثير منهم عن تقديمها، حصيلة مرتفعة

صارمة في الة االمتناع او التماطل في تقديم التصريحات حول الثروة والممتلكات 

 المنصوص عليها قانونا.

ويراهن المجلس األعلى للحسابات، من خال عدد من توصياته الصادرة في التقارير 

 ،داعهاخفض أنواع التصريحات بالممتلكات الواجب إيالسنوية التي يصدرها على 

، وحذف تجديد التصريح بمناسبة انتهاء المهام ، ثمولىألوحصرها في التصريح ا

مع ضمان حقوق الملزمين  ،تبسيط إجراءات التدقيق والمراقبةالتصريح، باإلضافة إلى 

 .خصية والخاصة وكذا قرينة البراءةمن حيث حفظ المعطيات الش

بالممتلكات، ثبت أنه ال توجد وباستقراء النصوص المتعلقة بالتصريح االجباري 

خال مقتضيات ردعية، باستثناء بعض العقوبات البسيطة، مما يجعل التوجه نحو إد

تصريح غير كامل أو غير عند وجود التصريح أو ب اإلدالء عدمعند عقوبات ردعية 

 .صحيح

ؤسسات لم تنخرط بالفعالية الالزمة في اعتماد العملية وال تزال عدد من الم

مع ، لكترونيةإلتنفيذ تبادل البيانات افي بدء االلكترونية داخل إدارتها، ما يعني أن ال

 السلطات الحكومية بخصوص قوائم الملزمين والتصريح عن بعد عبر طرق إلكترونية

ت الجراءات والمعامإلستراتيجية الوطنية لتجريد االنخراط في اال، وذلك لأصبح أمرا ملحا

ي المعامالت التي تعتمد على األوراق لما تتميز به من البطء ، أ(47)من الصفة المادية

، مما المعامالت وطولها وتقعها، وتتطلب موارد بشرية مقدرة لمعالجة كل تلك الوثائق

المحاكم المالية من الموارد البشرية الكافية واعتماد المعالجة االلية  تمكينيقتضي 

تتبع إشكالية يساعد على حل بشكل ت دماج تكنولوجيا المعلوماإعبر  ،للتصريحات

 وصعوبتها. ومعالجة هذه التصريحات
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ويشكل ارتفاع عدد الملزمين بتقديم التصريحات عائقا كبيرا أمام المجلس األعلى، 

إذ يجد صعوبة في معالجة كل الملفات والقضايا في فترة وجيزة، فضال عن الصعوبات 

في تقديم المعلومات والمعطيات في اآلجال  التي يبديها في تقاريره بسبب تأخر الملزمين

، بخصوص المحدد، وأحيانا يقدمها ناقصة مما يدفعه لمراجعة الملزمين باستمرار

 المعطيات التي يقدمونها.

وعلى هذا األساس، تنحو توصيات المجلس األعلى للحسابات منحى مغايرا لما هو 

التشريعية بشأن توسيع عدد  معمول به حاليا، أي أنها ترى خالف ما أقرته السلطات

تنصيص لاة التخليق، إذ يرى المجلس في توصياته أن األمر يتطلب رالملزمين لتوسيع دائ

ة من خالل يعلى ضرورة تماشي منظومة التصريح االجباري بالممتلكات مع المعايير الدول

 المجلسة والبشرية التي ال تساعد بسبب االكراهات التقني، عدد الملزمين، وذلك تقليص

 على تدبير حجم التصريحات التي يتلقاها.

قتصار الخفض فئات الملزمين والحسابات بلومن أجل ذلك، يوصي المجلس األعلى 

أعضاء وعلى كبار المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم كأعضاء الحكومة، 

المناصب إطار المرسوم التعلق بن في يعوان المعينألن وايالموظفوالقضاة، والبرلمان، 

ن للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة ومسؤولي المؤسسات يالرؤساء المنتخبوالعليا، 

ملزم حاليا  آالف 10أزيد من نتقال من الوالشركات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك ل

 .(48)التي حققت نجاحا في هذا الميدان على غرار الدولفقط، ملزم  6000إلى 

يتناقض مع مبدأ ربط الذي يقترحه المجلس األعلى للحسابات التوجه وهذا 

لمراقبة والمحاسبة مما سيجعل العديد من المسؤولين خارج نطاق ا ،المسؤولية بالمحاسبة

من الدستور الذي ينص على أنه  158ن العام، ويتناقض حتى مع الفصل أعلى تدبير الش

ؤولية عمومية، أن يقدم طبقا "يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مس

للكيفيات المحددة في القانون تصريحا كتابيا بالممتلكات واالصول التي في حيازته بصفة 

ما  49بمجرد تسلمه لمهامه وخالل ممارستها وعن انتهائها" ،مباشرة أو غير مباشرة

س التي يقترحها المجلية ائاالنتقويؤشر على أن ي مسؤول، أيعني ان النص لم يستثن 

 .في صفوف الملزمين يخالف الدستوراألعلى 

وحدد هذا النص التنظيمي مضمون التصريح وحصره في العقارات واألموال 

المنقولة، منها األصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص 

واألسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق االرث واالقتراضات، وكذا 
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بالممتلكات المشتركة مع االغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات التصريح 

 القاصرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 خاتمة:

األشخاص المعنيين بتقديم تحديد في  نجحالمشرع المغربي جملة، يمكن القول إن 

أنواع ، كما تمكن من حصر بنص قانوني صريح، التصريحات االجبارية بممتلكاتهم

ميلي كاألولي والتالتصريحات الواجب التقدم بها، وهي أربعة، ويتعلق األمر بالتصريح 

 مسطرةالتصريح النهائي، وذلك وفق آجال محددة بدقة، ووفق والتصريح وتجديد 

 مضبوطة.

اآلجال المحددة في حق الذين ال يحترمون وإذا كان المشرع رتب عقوبات 

يمتنعون عن ذلك من األصل، إال أنه تثار العديد من للتصريح بالممتلكات، أو الذين 

، إذ ال تعدو أن المالحظات حول هذه العقوبات وطبيعتها وقوة تأثيرها في ردع المخالفين

التجربة الفرنسية تحكم بالسجن  في حين أن .تكون عقوبات تأديبية غير سالبة للحرية

 ف.الحقوق المدنية والوظائتجريد من مع السجنا نافذا لى سنة إلثالث سنوات وتصل 

وفي المقابل، يعاني المجلس األعلى للحسابات عدة اشكاالت يعتبرها المراقبون 

والمجلس األعلى نفسه بأنها تعيق دوره في القيام بمراقبة حركة الثروة لدى المسؤولية، 

 تفشي "منظومة" الفساد في المجتمع.سعيا نحو تخليق الحياة العامة، والحيلولة دون 

ولعل أبرز المالحظات السلبية التي تنضاف إلى عدم ردعية الجزاءات المقررة في 

يح االجباري بالممتلكات، هو رصمقتضيات القانونية المتعلقة بالتحق المخالفين ألحكام ال

تقوم بإشعار الملزمين التابعين لها بضرورة التصريح ال الحكومية  مؤسساتمعظم الأن 

دارات إليداع، باستثناء بعض اإلجال المحددة لآلههم إلى ابالممتلكات وإثارة انتبا

كمطالبة الملزمين بالتصريح،  ،والمؤسسات العمومية التي وضعت بعض التدابير الداخلية

 .ن وصل إيداع التصريح بالممتلكاتموافاتها بنسخة مو

 المعدةكثرة الملزمين وقلة الموارد البشرية وتعتبر االشكاالت األخرى، من قبلة 

 لتدبير ملفات الملزمين، من أبرز العوائق التي أثارها المجلس األعلى في تقاريره.

جباري بالممتلكات من قبل ورغم ذلك كله، يمكن اعتبار أن إقرار آلية التصريح اال

ياة العامة، ذلك أن لزمين، حقق أهدافه المتعلقة بتخليق الحمن والمنتخبين الالمسؤولي

تخوفون من أن تثار أسماؤهم ضمن تقارير هذه المؤسسة ن أصبحوا يمعظم المسؤولي

الدستورية، كما أصبحوا يتخوفن من أن تثار أسماءهم لدى الرأي العام والسيما من قبل 

 الصحافة، األمر الذي يجعل جلهم ينحو نحو تقديم التصريح بالممتلكات.

من خاللها  إال أن التوصيات الكثيرة التي يقترحها المجلس األعلى للحسابات يرى

أنه يمكن تحقيق الفعالية في مراقبة حركة الثروة لدى المسؤولين الكبار، في مقابل 



اقتراحه التقليص من عدد الملزمين، إال أن هذه التوصية تثار بشأنها مالحظات كونها غير 

 يحات.رصم التقدياالنتقائية في تحديد الملزمين بت دستورية، ألنه تعتمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة المراجع والمصادر

 

 النصوص القانونية

يوليوز  29في  91.11.1الصادر بظهير شريف رقم ، 2011دستور المملكة المغربية لسنة 

 2011يوليوز  30بتاريخ  5964، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 2011

 .المتعلق بالمحكمة الدستورية 49.07القانون التنظيمي رقم 



 .المتعلق بمجلس النواب 50.07القانون التنظيمي رقم 
 .المتعلق بمجلس المستشارين 51.07القانون التنظيمي رقم 

 .المتعلق بالنظام األساسي للقضاة 53.06القانون رقم 
 .المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99القانون رقم 

ض منتخبي المجالس المحلية ، المتعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبع54.06لقانون رقم ا
 .والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين واألعوان العموميين بممتلكاتهم

المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة ومجالس الجماعات المحلية  25.92القانون رقم 
والغرفة المهنية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب بالممتلكات العقارية والقيم التي 

 4184. الجريدة الرسمية عدد 1992دجنبر  7نها أو يملكها أوالدهم القاصرون بتاريخ يملكو
 1993يناير  6بتاريخ 
( بتتميم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  72.08.1الشريف رقم  الظهير

( 1975أبريل  23) 1395من ربيع اآلخر  11الصادر في  1.74.331الظهير الشريفرقم
 الحكومة وتأليف دواوينهم. ضاءبشأن حالة أع

 المتعلق باختصاصات ووضعية الوزراء. 39.98.1الظهير الشريف رقم 
القاضي بتتميم الظهير الشريف  2008أكتوبر  20الصادر في  73-08-1الظهير الشريف رقم 

  212-02-1رقم 
( بتتميم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  72.08.1شريف رقم  ظهير

( 1975أبريل  23) 1395من ربيع اآلخر  11الصادر في  1.74.331الظهير الشريفرقم
 مكرر ثالث مرات. 2، الفصل بشأن حالة أعضاءالحكومة وتأليف دواوينهم

بتنفيذ  2008أكتوبر  20الموافق ل  1429شوال  20صادر في  1-08-68ظهير شريف رقم 
بتتميم الباب الثالث من الجزء األول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف  07-48القانون رقم 

 1962نونبر  26الموافق ل  1382من جمادى اآلخرة  28الصادر في  413-59-1رقم 
 3ثنين الصادرة يوم اال 5679قة على مجموعة القانون الجنائي الجريدة الرسمية رقم دبالمصا
 .مكرر 262الفصل ، 2008نونبر 

، انظر الملحق المتعلق بتحديد نموذج التصريح االجباري بالممتلكات، 2.09.207رقم المرسوم 
 .1رقم 

 ، الفصل األول.1966أكتوبر  24بتاريخ  856-66المرسوم الملكي رقم 
 

 
 التقارير

 
 .2015األعلى للحسابات لسنة  التقرير السنوي للمجلس

 .2014س األعلى للحسابات برسم سنة السنوي للمجل التقرير
 . 2013لسنة لتقرير السنوي ألنشطة المجلس العلى للحسابات ا
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