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 المقدمة

ية الركيزة األساسذات  الموارد البشرية المحلية  المنتخب الجماعي من  عتبري

قتصادي المحلي، االإلنجاح التدبير اإلداري وساسي ، والمحدد األلقيام الالمركزية

ووعيا بهذا المعطى، فقد قامت الدولة بمجهودات كبيرة في توفير العنصر البشري 

 .للجماعة المحلية سواء من حيث الكم أو الكيف

المحلية تعاني من عدة اختالالت  جماعاتمجهودات، مازالت الورغم كل ال

الذي تطمح إليها الجماعات  وتطرح عدة تساؤالت، كما أن فكرة القيادي أو المدبر

لنقص في األداء والمحدودية لوذلك ، ازالت بعيدة كل البعد عن تحقيقهاالمحلية، م

 في تسيير الشأن العام المحلي.

غير أن مستوى ممارسة ،يتوفر المنتخبون المحليون على اختصاصات واسعة 

هذه االختصاصات ترجع في جزء منها إلى وضعية المنتخبين المحليين خاصة ما 

 .يتعلق باألنظمة االنتخابية من جهة وحقوق والتزامات المنتخبين من جهة أخرى

من الفصل  ة األولىفي الفقر 1996شتنبر  31 ينص الدستور المغربي السابقو

"تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير  أنه الحادي بعد المائة على

 ".شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبقا لشروط يحددها القانون

يحيل علي أن  146ولي من الفصل في الفقرة األ ، (2011الدستور الحالي ) أما

، وعدد قراطيةوديمكيفية ابية لشؤونها بشروط تدبير الجهات والجماعات التر"

وحاالت  لقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحاالت التنافي،وا أعضاء مجالسها،

النساء نتدابات وكذا النظام االنتخابي وأحكام تحسين تمثيلية منع الجمع بين اال

  . داخل المجالس المذكورة "

للجماعات المحلية على أنه يتولى تدبير شؤون  منظمةونصت كذلك القوانين ال

الجماعة، مجلس منتخب يحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق األحكام المقررة 

 .في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات

كما يحدد أعضاء المجلس الجماعي أو اإلقليمي أو الجهوي الواجب انتخابهم 

 .ررة في قانون المتعلق باالنتخاباتبمرسوم على أساس القواعد والشروط المق

مجموعة من المقتضيات، من  ر القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتأقكما 

ضمنها التنصيص على أن كل عضو جماعي ثبت مسؤوليته في ارتكاب أعمال 
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مخالفة للقانون وألخالقيات المرفق العام، يمكن توقيفه وضمن نفس التوجه، 

منع القانون الجديد المنتخبين كما وتحت طائلة العزل والمتابعة القضائية، 

 .المحليين من ربط مصالح جماعتهم بمصالحهم الخاصة

مسؤولية الجنائية للمنتخب الجماعي على الجرائم التي لايمكن أن تثار  كذلك

بالرجوع للقانون التنظيمي المتعلق لكن و ،أثناء ممارسته لمهامه يرتكبها

نجده تحدث فقط عن النظام التأديبي للمنتخب المتمثل في  113.14بالجماعات 

تب عنها فعال التي تترلكنه لم يتحدث عن األ،و حل المجلس اإلقالة أ وأالعزل 

نص في مادته  قدوبالرجوع للقانون الجنائي المغربي نجده المسؤولية الجنائية، 

كل  ،في تطبيق أحكام التشريع الجنائي ،يعد موظفا عموميا"على أنه  224

يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو  ،يفما كانت صفتهشخص ك

أو المصالح العمومية أو  ،أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو بدونمؤقتة بأجر 

، ويالحظ من أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام" الهيئات البلدية،

الذي أتت به  وسع من التعريف االداري للموظف العموميهذا التعريف أنه أ

للوظيفة المتعلق بالنظام األساسي  1958فبراير  24الثانية من ظهير المادة 

بأن كل موظف  ،(224)المادة بحيث يمكن القول في ظل هذه المادة العمومية،

لكن العكس غير صحيح  ،بالمفهوم الجنائيعام بالمفهوم االداري يعد كذلك 

والهدف من هذا  فالتعريف الجنائي للموظف العمومي مغاير للتعريف االداري

ئي على كل شخص يعمل باسم التوسع هو السعي إلى تعميم تطبيق التشريع الجنا

حتى ال يسلم الجناة من العقاب  الدولة ولحسابها أو يساهم بعمله في خدمتها،

 دة لم يحدد صفة الموظف هل رسمي أوفالمشرع من خالل هذه الما ،الجنائي

وبالتالي  1كيفما كانت صفته""... حيث نصت المادة ، مدني أوعسكريرن ممت

 .كذلك تسري عليه مقتضيات هذه المادةفالمنتخب الجماعي 

تلك الرابطة التي تقوم بين الواقعة اإلجرامية التي تعد  تعني المسؤولية الجنائيةو

جريمة في نظر القانون من جهة، والمتهم بتلك الواقعة من جهة أخرى، فتجعل 

وهي روابط سببية تكون ، اللتبعية الفعل المنسوب إليه أم هذا األخير متحمال 

 الصورة التي تبين أن المتهم نفسه هو الذي تسبب سلبا أو إيجابا في الواقعة.
                                                           

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا -دراسة مقارنة–محمد المرضي، الحماية الجنائية للمال العام _  1

المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد 
 47_46، ص 2007_2006طنجة، 
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اشكال حول  ن يثار أيمكن  وبالحديث عن المسؤولية الجنائية للمنتخب الجماعي 

هذه الحماية فالمشرع المغربي لم يقر  الحماية الجنائية أو الحصانة الجنائية،

 ،واجباته المختلفةعند مناقشته داخل المجلس ولجانه وممارسته لللعضو الجماعي 

التي تقر هذه الحماية لكنها تتميز  المتقدمة مثل انجلترا، وهناك الكثير من الدول

واطنيها وباستقامة منتخبيها، بنزاهة منتخبيها وبتقدم الوعي الثقافي والسياسي لم

بتوفر النزاهة مشروطة بالدنا بمنتخبين الجماعيين لحماية جنائية لفوضع  لذلك

  2.أوال والوعي واإلستقامة

من خالل هذا البحث سنحاول التطرق إلى الجرائم المرتكبة من طرف المنتخب و

)المبحث األول(، بينما سنتحدث في )المبحث  بمناسبة قيامه بمهامه الجماعي

 حكام جنائية.ألدور القضاء في حماية المال العام ونماذج الثاني( عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
نعيمة قطان، المنتخب الجماعي بين القانون والقضاء، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، _  2

قتصادية واالجتماعية ماستر الشأن العام المحلي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واال
 102، ص 2011_2010طنجة، 
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 الجرائم المرتكبة من طرف المنتخب الجماعي :األولالمبحث 

التجريم، كما يعتبر  وسياسة يتفق وشامل واسع تعريف يأخذ الجنائي إن القانون
المنتخب  ىتطبق علالمنتخب الجماعي في القانون الجنائي موظف عمومي، و

من  224المادة  تنص، كما األحكام التي تطبق على الموظف العمومي الجماعي
 السالفة الذكر.القانون الجنائي 

 

 المطلب األول: الجرائم الواقعة على المال العام

كل فعل يترتب عليه ضياع حق من  أنهايمكن تعريف جرائم المال العام على 

المساس بالمصلحة المالية لها، وقد قام المشرع المغربي  أوحقوق المالية للدولة، ال

بالتنصيص على مجموعة من الجرائم التي ترتكب ضد المال العام من خالل 

عي، والذي يعد في التي ترتكب من طرف المنتخب الجما 3القانون الجنائي،

 .القانون الجنائي موظف عمومي

 

ربي في الفرع الثالث من القانون الجنائي تحت عنوان رض المشرع المغوقد تع

إلى  241االختالس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون في الفصول من 

247. 

 

 جريمة االختالس والتبديد الفرع األول:

 

برز صور الجرائم المالية التي أمن جريمتي االختالس والتبديد من تعتبر كل 

 المنتخب الجماعي.ترتكب من طرف 

 

 الفقرة األولى: جريمة االختالس

 أوضي ايقوم كل ق أنهو ،جريمة االختالس  إلىينظر القانون الجنائي المغربي 

باختالس األموال العامة أو الخاصة أو سندات تقوم مقامها، أو موظف عمومي 

                                                           
ماستر الدستور  بحثسعيد الهاشمي العلوي، دور القاضي الجنائي في حماية المال العام،  _ 3

والحكامة المالية، جامعة سدي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

  4، ص 2019_2018واالجتماعية فاس، 
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بسببها، وقد  أوحججا أو عقودا أو منقوالت موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته 

عاقب عليها بالسجن من سنتين إلى خمسة سنوات وبغرامة من ألفين إلى خمسين 

 4ألف درهم.

اختالس المال العام يتضمن اعتداء على هذا المال، ويزيد من  نأهنا  فعلة التجريم

يحوزه  إذللمال صلة وثيقة بالوظيفة التي يشغلها الجاني  أنخطورة هذا االعتداء 

التي  األمانةالفعل ينطوي على خيانة  نأويعلل هذا التجريم كذلك  بسبب وظيفته،

بحيازة المال  إليه عهدتوضعتها فيه حينما لمنتخب والثقة التي حملتها الدولة ل

 5.لحسابها

المكون للجناية المنصوص عليها في  اإلجراميعبر المشرع الجنائي عن السلوك 

من القانون الجنائي بلفظ االختالس، وهذا اللفظ يكون السلوك  241الفصل 

، وهو فعل يباشر به المختلس األمانةفي جرائم أخرى كالسرقة وخيانة  اإلجرامي

 6في نطاق سلطات المالك. إالعلى المال سلطات ال تدخل 

المخصصة  األموالة بين اختالس العمومي األموالوتتعدد صور اختالس 

الخدمات العامة وكذا عدم تنفيذ االلتزامات المتعاقد عليها، والغش  أوللمشاريع 

الجماعة دون  أوهو مملوك للدولة  بيع ما إلى باإلضافةالتواطئ في ذلك،  أوفيها 

 7قيمته الحقيقية.

 بمصادرة الحكم وجوب على الجنائي القانون مجموعة من 247 الفصل نص
 األموال

 شخص أي يد من جزئيا أو كليا الدولة لفائدة والعائدات والممتلكات المنقولة والقيم
 وتثير ةالجريم ارتكاب من متحصلة أنها ثبت متى ،منها المستفيد كان وأيا كان

لإلجراء  القانونية الطبيعة حول اإلشكاليات من العديد المادة هذه مضامين
 تطبيقها مجال هو وما إرجاع؟ أم تعويض أم بعقوبة األمر يتعلق هل المصادرة،

 .الغير بحقوق مساسها ومدى

 

 

                                                           
، الصادر 2018مارس  12من مجموعة القانون الجنائي، صيغة المحينة بتاريخ  241الفصل  _ 4

 .1962الصادر في نونبر  1.59.413بتنفيذ الضهير الشريف رقم 
 .62 ص مرجع سابق،محمد المرضي،  _ 5

 63مرجع سابق، ص  _ 6
 5سعيد الهاشمي العلوي، مرجع سابق، ص  _ 7
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 الفقرة الثانية: جريمة التبديد

المال العام، نص المشرع المغربي في القانون الجنائي  جريمة اختالس لإضافة  

العامة، وتعتبر جريمة التبديد من الجرائم العمدية والتي  األموالعلى جريمة تبديد 

 العامة. باألموالتتمثل في إلحاق الضرر 

من القانون  242الفصل  بي على هذه الجريمة فيوقد نص المشرع المغر

حججا  أوبدد مستندات  أوموظف عمومي اتلف  أوكل قاض  " أنالجنائي على 

بقصد  أومنقوال أو تمن عليها بصفته تلك، وكان ذلك بسوء نية  أوعقود  أو

 8."عشرة سنوات إلىفإنه يعاقب بالسجن من خمس  ،ضراراإل

يجرم المشرع بمقتضى هذا النص إقدام المنتخب الجماعي الذي يعتبره القانون 

ما يطبق على الموظف  األحكامالجنائي موظف عمومي ويطبق عليه من 

المنتخب يحمل واجبا  أن، وعلة هذا التجريم العامة األموالالعمومي، على تبديد 

، وخصوصا مع خاصا برعاية المال العام الذي يتصل به بناء على وظيفته

في التدبير  مجموعة من الصالحياتله  خول ذيال 113.14ن التنظيمي والقان

 والتسيير. 

 الواجب العام الذي يحمله هذا المنتخب باعتباره مواطنا. إلىوذلك باإلضافة 

ويتحقق الركن المادي لجريمة التبديد بكل سلوك يأتيه المنتخب قاصدا به السيطرة 

 9.إتالفه أوعلى المال العام الذي بحوزته بسبب وظيفته واستهالكه 

 

 والغدرجريمة الرشوة  الفرع الثاني:

سابقتها ولعل عن خطورة يضاف على جرائم االختالس والتبديد جرائم ال تقل 

 وة وجريمة الغدر.أهمها جريمة الرش

 

 الفقرة األولى: جريمة الرشوة 

 

، وأبلغ أنواع الفساد الذي الدارة العموميةالتي تصيب ا اآلفاتخطر أالرشوة هي 

 أويمكن أن ينخر في أجهزة الدولة، وتنطوي هذه الجريمة على اتجار الموظف 

 10واستغاللها لصالحه.المنتخب في وظيفته 

                                                           
 من مجموعة القانون الجنائي 242الفصل  _ 8
 .77مرجع سابق، ص  محمد المرضي، _ 9
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وقد تطرق المشرع المغربي لجريمة الرشوة في الفرع الرابع من مجموعة 

بالحبس من حيث نص أنه يعد مرتكب لجريمة الرشوة ويعاقب  ،القانون الجنائي

درهم من  لفأمائة  إلىخمسة سنوات وبغرامة من خمسة أالف درهم  إلىسنتين 

 تسلمه هبة أو هدية أو أي فائدة من أجل أوطلب  أووعدا  أوقبل عرضا  أوطلب 

 زامرك متوليا أو عموميا موظفا أو قاضيا بصفته وظيفته أعمال من بعمل القيام

 مشروع، غير أو مشروعا عمال انك سواء العمل، هذا عن االمتناع أو نيابيا

 أنه ولو عمل أي عن االمتناع أو القيام ذلكوك ،بأجر مشروط غير أنه طالما

 أن الممكن من انك أو سهلته وظيفته أن إال الشخصية اختصاصاته عن خارج

 .11تسهله

 

 الغدرالفقرة الثانية: جريمة 

 

من القانون  244و 243هذه الجريمة نظمها المشرع المغربي في الفصلين 

فرض أوامر بتحصيل  أوتلقي  أوالجنائي، ويقصد بها قيام موظف عمومي بطلب 

الذين  األفراد أو لإلدارةنه يتجاوز المستحق، سواء أ أونه غير مستحق أما يعلم 

كما سنوضحه المغربي لنفسه خاصة، وقد عاقب عليها المشرع  أويعمل لحسابه 

 في المطلب الثاني.

 أوكما عاقب نفس العقوبات كل ذوي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة 

عد قوائم التحصيل أا القانون، وكذلك كل موظف عمومي غير مباشرة لم يقرره

عن  إعفاء ; من القانون إذنالمنح بدون  أووباشر في استخالص تلك الجبايات 

 12 يسلمون مجانا محصوالت الدولة. أو رسم أوضريبة 

 

 المطلب الثاني : العقوبات المطبقة على المنتخب الجماعي

رائم المال العام هو توضيح جعلى الغرض من دراستنا للعقوبات المفروضة  إن

فلها المشرع المغربي للمال نائية التي كججاعة الشق العقابي في الحماية المدى ن
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، غير أننا وجدنا أن المشرع المغربي في تعامله مع الجناة فضل العقوبة العام

 .ة للحرية وأهمل العقوبات الماليةالسالب

 العقوبات الحبسية :الفرع األول

فقد أخد المشرع المغربي بهذه العقوبة في  :عقوبة السجن في المال العام  •

ة السجن جميع الجرائم المتعلقة بالمال العام ، حيث نجده ينص على عقوب

جريمة االختالس والتبديد واالستيالء على  فيمن خمس إلى عشرين سنة 

من  241األموال العامة إذا كانت قيمتها تزيد عن مائة ألف درهم ) الفصل 

 13القانون الجنائي (.

وإذا كان إتالف المال العام أو تبديده من طرف الموظف العمومي بسوء نية أو 

فإن العقوبة تكون هي السجن من خمس إلى عشر سنوات طبقا  ضراراإلبقصد 

 . 242للفصل 

يتبين من النصين أن المشرع المغربي أخد بالموقف الفرنسي الذي علق نوع 

تلسة أو المبددة بحيث تنتقل العقوبة من العقوبة على قيمة األموال أو األشياء المخ

عند تاريخ ارتكاب  واألموالوضع إلى آخر بحسب القيمة النقدية لتلك األشياء 

 الفعل الجرمي . 

معيار  241لم يحدد فيه المشرع كما فعل في الفصل  242ويالحظ أن الفصل 

تغيير العقوبة  أساسهيمكن على  ،القيمة المادية للمال العام محل اإلتالف أو التبديد

 ضراراإلالنية أو قصد  ءوال يمكن اعتبار معيار سو 241كما فعل في الفصل 

 األخيرألن هذا  241تسري أحكامه على الفصل  242الذي جاء به الفصل 

بدون حق واختفاء األموال العامة على يجرم سلوك االختالس والتبديد واالحتجاز 

ية على سلوك التبديد وإتالف الذي اقتصر معياره سوء الن 242عكس الفصل 

  14.العامة لاواألم

المشرع جرم سلوك التبديد مرتين  أنوبمقارنة الفصلين السابقين نجد كذلك 

بالسجن من  241، حيث عاقب عليه في الفصل وبات متفاوتةبعق وعاقب عليه
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الختالس ال تقل عن مائة ألف خمس إلى عشرين سنة إذا كانت قيمة المال محل ا

، وإذا قلت قيمة المال عن هذا المبلغ فإن الجريمة تصبح جنحة ويعاقب درهم

وعاقب  242عليها من سنتين إلى خمس سنوات ، ثم عاد المشرع في الفصل 

بالسجن من خمس إلى  األضرارإذا كان بسوء نية أو بقصد  على نفس السلوك

عامة بسوء نية وكانت قيمة المال  أمواالبدد المنتخب الجماعي  فإذاعشر سنوات، 

  242أو 241ألف درهم هل يخضع ألحكام الفصل  محل الجريمة تزيد على مئة

 أي 241 أي هل سنأخذ بالمعيار المادي الذي جاء به الفصلمن القانون الجنائي 

قيمة المال محل التبديد أو بالمعيار الشخصي المرتبط بسوء نية الجاني والذي 

 242.15جاء به الفصل 

 :عقوبة الحبس في جرائم المال العام  •

تنقص مدته عن شهر  أنيجب  من القانون الجنائي ال 28الحبس حسب الفصل 

غربي على هذه العقوبة بخصوص مد على خمس سنوات، ونص المشرع الوال تزي

، حيث عاقب بالحبس من 241الجرائم  الواقعة على المال العام في الفصل 

سنتين إلى خمس سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو أخفى أو 

 احتجز أمواال عامة تقل قيمتها عن ألفي درهم . 

رائم بالتالي فغالبية جويالحظ أن عقوبة الحبس في جرائم المال العام هي قليلة و

 16.المال العام هي من الجنايات

 

 العقوبات الغير الحبسية في جرائم المال العام  :الفرع الثاني

إلى جانب العقوبات السالبة للحرية يعاقب المشرع الجنائي المنتخب الجماعي 

بعقوبات أخرى ، وهذه العقوبات متنوعة ، منها الغرامة والحرمان من احد 

من القانون الحنائي ومصادرة  40المنصوص عليها في الفصل  أكثر أوالحقوق 

وكذلك الحرمان من تولي األموال والقيم المنقولة والممتلكات لفائدة الدولة ، 

 الوظائف أو الخدمات العامة لمدة  ال تزيد عن عشر سنوات. 
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 :عقوبة الغرامة •

من القانون الحنائي هي إلزام المحكوم  35فالغرامة حسب القانون الجنائي الفصل 

عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معين من النقود ، وتوقيعها يكون 

نائي ، وبخصوص الجرائم الواقعة على المال العام التي بموجب حكم قضائي ج

وجعل  241سبق التطرق لها، نجد أن المشرع تبنى عقوبة الغرامة في الفصل 

حدها األدنى خمسة آالف درهم وحدها األقصى مائة ألف درهم إذا كانت األشياء 

وإذا  ،همالمبددة والمختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تزيد قيمتها عن مائة ألف در

 17قلت قيمة المبالغ المختلسة تصبح الغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم . 

على جريمة الغدر بغرامة من خمسة آالف  243كما يعاقب المشرع في الفصل 

إلى مائة ألف درهم ، إذا كانت المبالغ التي طلبها القاضي أو الموظف العمومي 

أو تلقاها أو فرضها أو أمر بتخصيلها تفوق مائة ألف درهم ، فإن الغرامة 

 18مائتي ألف درهم . إلى أالفتتضاعف وتصبح من عشر 

رائم المال جقيم حضور عقوبة الغرامة في النن أمن خالل هذين النصين يمكننا 

بحيث يكون القاضي لنالحظ أن هذه العقوبة هي عقوبة وجوبية تكميلية ،  ،العام

 ا كعقوبة تكميلية.هملزما بالنطق ب

قليلة القيمة مقارنة بما يتحصل عليه الجاني من اختالسه للمال العام من  أنهاكما 

 مضاعفة. مبالغ تفوق قيمة هذه الغرامة اضعافا

و في القانون الجنائي نحو العقوبات السالبة للحرية ويركز حينكان المغرب  فإذا

رائم المال العام، ألن العقوبة الناجعة هي جمنتقد في به عليها، فإن هذا المسلم 

، عن طريق يجب أن يعامل الجاني بنقيض قصده التي تكون من جنس الفعل وأنه

دة من نشاطه المال المختلس لحرمانه من االستفافرض غرامات مضاعفة لقيمة 

 ،يلةوبسية التي قد تكون غير طحهم العقوبة ال، ألن الجنايات ال تردعاإلجرامي

نائي مادام القانون الجنائي لن يطول إلى المبالغ جم في مشروعهم العن االقدا

ل الذي المختلسة إال بقيمة زهيدة ، بحيث بعد انقضاء العقوبة الحبسية يجد الما

، كما تعد الغرامة تعويضا للدولة واإلدارة عن األضرار التي في انتظارهاختلسه 
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، وتساهم مساهمة فعالة في صالح األضرار الجرم المقترفأصابتها من جراء 

 19الناجمة عن الجريمة.

 :من القانون الجنائي 40الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في الفصل  •

من القانون الجنائي على أنه في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط  247ينص الفصل 

فإن مرتكب الجريمة يمكن عالوة على ذلك أن يحكم  ،طبقا لفصول هذا الفرع

 40عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

  20.تزيد على عشر سنوات خمس سنوات والوذلك لمدة ال تقل عن 

تسمح للقاضي في إطار سلطته  ،عقوبة جوازيةشرع بمقتضى هذا النص يقرر الم

بالمال العام بالحرمان التقديرية أن يحكم على الموظف الذي ارتكب جنحة ماسة 

يل حمن القانون الجنائي أنه ي 40، ونجد في الفصل حقوقه أو أكث نمن واحد م

الوطنية، والذي نفس القانون المتعلق بالتجريد من الحقوق ن م 27ى الفصل عل

أنه خصص عقوبة  247، وأول مالحظة يثيرها الفصل يشمل خمس عقوبات

، وهذه الجنح الواقعة على المال للجنح فقط أكثر أورمان من واحد من الحقوق حال

 .من القانون الجنائي 241العام قليلة نصت عليها الفقرة الثانية من الفصل 

بمدة حدها األدنى خمس  هذا الحرمان من الحقوق مقيد أنوالمالحظة الثانية 

تجاوز هذين  أوسنوات واألقصى عشر سنوات بحيث ال يمكن للقاضي النزول 

 21.الحدين

 :من تولي الوظائف والخدمات العامةالحرمان  •

نائي وهي كذلك عقوبة من القانون الج 247نص على هذه العقوبة الفصل  

بحيث يمكن للقاضي في إطار تفريده للعقوبة أن يعمل بها  ةتبعية جوازي

 ويضيفها في الحكم أو يكتفي بالعقوبة الجنحية . 

ويثار بخصوص هذه العقوبة نفس المالحظتين السابقتين الخاصة بعقوبة الحرمان 

غير أنه عقوبة الحرمان من تولي الوظائف والخدمات العامة ليست  ،من الحقوق

فسها عقوبة العزل والطرد من جميع الوظائف العمومية المنصوص عليها هي ن
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بمدة ال هي مؤقتة  247من القانون الجنائي ألن عقوبة الفصل  27في الفصل 

ون الجنائي الخاصة من القان 27س عقوبة الفصل كتزيد عن عشر سنوات على ع

 22.، والتي تكون غير محددة بمدة معينةبالعزل والطرد

 

 المطبقة على رئيس المجلس العقوبات المتعلقة بجرائم التعمير :الفرع الثالث

 مخالفة نفسه له سولت من كل بمعاقبة زجرية نصوص عدة سن الدولة تولت 

 والقضاء اإلدارة من كل تدخل إلى باإلضافة التعمير، بميدان المتعلقة القوانين

 هذا المخالف،وذالك ألهمية البناء بهدم وذلك عليه كانت ما إلى الحالة إلرجاع

 أن المعلوم ومن، للمواطنين والراحة السكينة توفير في دوره و الحيوي المجال

 في والمشارك ،للمخالف الجنائية المسؤولية ترتب التعمير لقوانين مخالفة كل

 جنائيا مسؤولة تكون التعمير، قوانين مخالفات بضبط المكلفة الجهات أنكما  ،ذلك

 من 250 الفصل نص بمهامها، فقد القيام عن تغاضيها أو تقصيرها حالة في

 وضعيته أو نفوذه استغالل تولى عام موظف كل معاقبة على الجنائي القانون

 استغالل بجريمة امتياز، على والحصول االستفادة من الغير لتمكين اإلدارية

 سنوات، دون 10 إلى سنوات 4 من بالحبس عليها يعاقب جنحة النفوذ، وهي

 أو وعد أو عرض قبول أو طلب ثبوت حالة في االرتشاء جريمة إلى اإلشارة

 المخالفة تسجيل عن التغاضي أجل من أخرى فائدة أية أو هدية أو هبة تسلم

 23.المرتكبة

 بخصوص واضحة تكن لم أنها التعمير قوانين عليها تؤاخذ التي المالحظات ومن 

 يتولى أصبح الذي المدينة مجلس رئيس أو الجماعي المجلس رئيس مسؤولية

 في غيرها من أكثر تتأثر التي الكبرى، المدن في خاصة واسعة و كبيرة مهاما

 تغاضي و قانونية، غير بتجزئات القيام أو ترخيص بدون البناء ظاهرة تفشي حالة

 عمال من المحليين المسؤولين إشعار و المخالفات ضبط عن المدينة مجلس رئيس

 .بذلك والة أو

 و ،المدينة مجلس رئيس أو الجماعي المجلس رئيس مسؤولية تثار أن يمكن لذلك

 فيها تتوافر ال بناء رخصة تسليم يتولى عندما أصلي كفاعل جنائيا مساءلته
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 الجنائي القانون من 361 الفصل من 2 الفقرة لمقتضيات طبقا القانونية، الشروط

 اإلدارة تصدرها وثيقة بتسليم يأمر أو يسلم الذي الموظف أن على نصت التي

 سنة من بالحبس يعاقب فيه، له حق ال أنه يعلم لشخص ترخيصا يمنح أو العامة

 أشد، جريمة فعله يكن لم ما درهم، 2500 إلى 250 من غرامة و سنوات 4 إلى

 استغالل جريمة أو الجنائي القانون من 248 للفصل طبقا االرتشاء جريمة أي

 .شروطهما توافر عند الجنائي، القانون من 250 للفصل طبقا النفوذ

 بالحرمان الحكم إلى المدينة مجلس رئيس أو الجماعي المجلس رئيس يتعرض

 سلم أنه ثبت سنوات، إذا 10 إلى 5 من العائلية أو المدنية أو الوطنية الحقوق من

 12 مرسوم ألزم التي المعنية الجهات إشارة دون أو الشروط يستوفي ال ترخيصا

 العامة بالخزينة إضرارا تزوير لجريمة مرتكبا اعتبر استشارتها، 1993 أكتوبر

 مرتكبا باعتباره الجنائي، القانون من 367 الفصل حسب ويعاقب بالغير، أو

 في التزوير لجنحة مرتكبا أو الرسمية أو العامة المحررات في التزوير لجناية

 24.خاص محرر

 المخالفات في مشاركا بصفته الجماعي المجلس رئيس مسؤولية تثار أن يمكن كما

 الشكايات تقديم عن و وإثباتها المخالفات معاينة عن تغاضيه ثبت إذا المرتكبة،

 بهذه المختص العامل بإشعار قيامه وعدم ،العامة النيابة أمام المخالفين ضد

 مناطق و مدن تشييد و المخالفات في التمادي على المخالفين شجع مما المخالفات،

 تبديل و قانونية، غير تجزئات و صحيحة وغير عشوائية بناءات و صفيحية

تستجيب لشروط  ال منازل يقطنون الذين بالسكان آهلة مناطق إلى زراعية مناطق

 .العيش الكريم

 الفعل ارتكاب على حرض من يعتبر الجنائي القانون من 129 الفصل نجد لذلك

 .الجريمة في مشاركا الوالية، أو السلطة استغالل إساءة طريق عن المجرم

 في تصوره يمكن كما االيجابي التصرف صورة في تصوره يمكن والتحريض

 على التشجيع و المخالفات ضبط عن التغاضي خالل من السلبي التصرف صورة

 .السلبية التصرفات من وغيرها قانونية، غير رخص تسليم أو المخالفين إيواء

                                                           

 نفس المرجع _24  



 
16 

 المقتضيات خالف الذي ،للمخالفات كشريك الجماعي المجلس رئيس ومسؤولية

 المخالفة األفعال أحد ارتكابه أو قانوني غير ترخيص على بحصوله القانونية

 25.الجنح لهذه القانون قررها التي بالعقوبة يعاقب تجعله التعمير، لقوانين

 

 

 

 جنائية حكامأالمبحث الثاني : دور القضاء في حماية المال العام ونماذج 

 

على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم  ،في فصله األول 2011دستورلقد نص 

وهذا ما يجعل جهاز القضاء  ،ين السلط وتعاونها وتوازنهابأساس الفصل ما على

من أي وقت مضى للمساهمة الفعالة والمؤثرة في الحكامة  أكثر مستقال اليوم

خالل تخليق الحياة العامة والمساءلة في قضايا الجرائم  والمالية من االقتصادية

 .المالية

 

 : دور النيابة العامة والقاضي الزجري في حماية المال العاماألولالمطلب 

تحريك أي متابعة جنائية في قضايا جرائم الفساد المالي واالقتصادي هي إن 

دولة الحق من العقاب في سياق سيادة  اإلفالتالوحيد لتكريس مبدأ عدم  السبيل

ية بصفة خاصة، وعليه ئوالعدالة الجنا ماعيةتوتحقيق العدالة االج والقانون

نائية للمال العام حيث خصص مجموعة من أجهزة الحماية الج، فالمشرع المغربي

أول من يضع يده على  -حالة التلبس والحاالت المحددة تعتبر الشرطة القضائية

تأتي بعدها النيابة العامة كجهاز محوري في  اإلختالسات التي تمس المال العام

 .التحقيق كل القضايا الجنائية، كما نجد أيضا قاضي

 دور النيابة العامة: األول رعالف

 القضاء الزجري فهي من تقوم بتحريك الدعوى أمامعن دور النيابة العامة 
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لى تقرير صادر عن المجلس إما بناء ع ،العمومية في القضايا الفساد المالي

وأمام القضاء الجنائي تكون النيابة العامة  خرى مختصةأو عن جهة أاألعلى 

ألنها هي التي تقيم الدعوى العمومية وتبدي  ،خصما رئيسيا في القضايا الجنائية

حق الطعن باالستئناف  ولذلك فإنها تملك ،بأدلة االتهامطلباتها وتدلي بحججها و

 .األحكامرض على تعن تأ يجوز للنيابة العامة وحق الطعن بالنقض وال

من  38و37و 36ل وبالنسبة لتحريك الدعوى فقد نص عليها المشرع في الفصو

على أن النيابة العامة  تمارس وتراقب وتطالب بتطبيق القانون ، نائيةالمسطرة الج

 26تسخر القوات العمومية بصفة مباشرة. أنسريان الدعوى ولها  أثناء

 

 دور القاضي الزجري :الثاني رعفال

 من غرفة للتحقيق وغرفة األقسامللجرائم المالية تتكون هذه  أقسام إنشاءتم 

ة العامة وكتابة النيابة العامة "، كما باينالللجنايات االستئنافية وللجنايات وغرفة 

طلع ضأن المحاكم االبتدائية بقيت لها االختصاص النوعي واإلقليمي التي كانت ت

  .به

 ند المشرع المغربي لكل من المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئنافوقد اس

بالمخالفات  األولىمحاكم اختصاص البث في جرائم المال العام، حيث تختص ال

 والجنح المتعلقة بالمال العام. 

إال في  ،االستئناف في غرفتها االبتدائية أما الجنايات فهي من اختصاص محاكم

فالمحاكم االبتدائية لها ، االستئنافحالة وجود ارتباط بينهما فتختص به محكمة 

مبالغ المختلسة أو المبددة فيما دور في جميع الجرائم السالفة الذكر شريطة أن تقل 

وبالتالي فاإلشكال المطروح في هذه الحالة عن كيفية تحديد  ،درهم 100.000 تقل

المبلغ المختلس هل يقل أم يفوق المبلغ المحدد ؟ وفي حالة ما إذا تعددت الجرائم 

المبلغ المتحصل من كل جريمة أم  من من طرف شخص واحد فهل العبرة

                                                           
 16سعيد الهاشمي العلوي، مرجع سابق، ص  _ 26
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ها طرحالتي ت اإلشكاالتين بمحصلة؟ هذه وغيرها من المبالغ المجموع 

 27الممارسة العملية.

تتولى المحاكم االبتدائية النظر في المخالفات  ،ختصاص أعالهالإضافة إلى ا

وتختص أقسام الجرائم المالية والتي تعتبر  28،المنصوص عليها بقضاء القرب

استثناء من القاعدة المنصوص عليها في النظر قي الجنايات المنصوص عليها في 

ي المغربي وكذلك الجرائم ئمن مجموعة القانون الجنا 256 إلى 241الفصل 

  .طة بهابالمرت أوالتي ال يمكن فصلها عنها 

نه للقيام بالمتابعة أئي في أحد القرارات الصادرة عنه هذا ويعتبر القضاء الجنا

إعادة تكييف  أنوجب توفر األركان والعناصر الالزمة لقيام الجريمة، حيث 

متابعة التي قامت بها النياية العامة لعدم توفر أحد األركان الضرورية لقيام ال

العامة  لاألمواجريمة االختالس، واعتبرت أن إعادة التكييف لجناية اختالس 

ة ومأخوذة المعنى على هذا المذكور جنحةالموضوع تحتها بمقتضى وظيفتها إلى 

ومن هذا يتبين أن القاضي الجنائي يتشدد كثيرا في توفر الجريمة  ،األساس

 .وصفاتها وأركانها

ن إرجاع األموال بعد اختالسها ال يعتبر سببا أخر إلى اعتبار آكما اتجه في قرار 

اإلمكان اعتباره عذرا مخفضا ومخففا من بن كان إلسقوط الدعوى العمومية، و

 العقاب.

" وحيث تبت من اإلطالع والبحث المنجز أنه لم  من حيثيات هذا القرار نورد 

وافتحاص  التفتيشقيام بعملية الاعة إال بعد يرجع المبالغ المختلسة من أموال الجم

من طرف قابض المحلي بايت ملول.... ولكونهما ارجعا األموال المختلسة ارتأت 

 29إيقاف العقوبة الصادرة في حقهما.المحكمة أن تأمر ب
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 ئية صادرة في حق منتخبين جماعيينأحكام قضائية جنا المطلب الثاني:

 

في حق  2018دجنبر 27الصادر في  المحكمة االبتدائية بمكناس، تحكم ❖
والقاضي بسجنه ، الحاجب إقليمحوسى عزيزي رئيس جماعة تاوجطات 

لمدة ثالث سنوات، وتعود وقائع الحكم لشكاية قامت بتقديمها  شركة " 
أوزون " للنظافة التي تربطها عقدة للتدبير المفوض مع جماعة عين 

الحاجب (، والتي عللت شكايتها، بتوجيه تهم " النصب تاوجطات ) إقليم 
من القانون  243و  540وتسلم فائدة واستغالل النفوذ " طبقا للفصلين 

 .الجنائي
ليقوم عامل عمالة الحاجب بعزل الرئيس وحل مكتب جماعة عين 

من القانون  21و  21المادتين  إلىتاوجطات بحكم القانون استنادا 
د انقطاعه عن مزاولة مهامه بسبب اإلعتقال لمدة بع 14/113التنظيمي 

 .2018مارس  17أشهر ابتداءا من  6فاقت 
 

، بالسجن النافذ لمدة شهرين في حق رئيس المحكمة االبتدائية لليوسفيةحكم  ❖

متابعة الرئيس من طرف النيابة  وتعود وقائع القضية إلى ،الطياطيم جماعة

حكم قضائي وتحقير مقرر قضائي العامة بتهمة االمتناع عن تنفيذ 

والعصيان، بعد شكاية تقدم بها أحد الممونين ضد الجماعة نفسها، التي تبعد 

 .عن الشماعية بحوالي عشرة كيلومترات

وكان الممون وضع شكاية لدى القضاء يطالب فيها رئيس الجماعة بأداء 

وبعد  مستحقات مالية مترتبة عن تزويد الجماعة ببعض اللوازم المكتبية،

حاول الممون إبالغ الطرف اآلخر بالحكم بواسطة مفوض  ،الحكم لفائدته

قضائي قصد التنفيذ، وبعدما شرع المفوض في تنفيذ إجراءات الحجز 

التحفظي على ممتلكات الجماعة لفائدة الممون، تطورت األمور وانتهت 

م بإهانته بوضع العون نفسه شكاية لدى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس المته

 .وإهانة الجهاز القضائي واالمتناع عن التنفيذ ضدا على حكم المحكمة

 

حكم محكمة االستئناف غرفة جرائم األموال بفاس في حق عمدة مدينة  ❖

 إلىوتعود الوقائع ، 2019مارس  20يوم األربعاء  وجدة ورئيس الجهة
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لخضر  والعمدة السابق ،اتهام عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة

همة تبديد واختالس أموال النبي بعيوي بت حدوش ورئيس الجهة عبد

 .عمومية

ي ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة، وبذلك تمت إدانة عمر حجيرة، البرلمان 

و بسنتين سجنا نافذا، وبنفس العقوبة على عمدة وجدة السابق  ،بغرامة مالية

مليون سنتيم، والذي  80 لخضر حدوش المتابع هو اآلخر في حالة سراح بكفالة

، فيما أدين القيادي ورئيس الجهة 2009شؤون المدينة حتى انتخابات  دبر

 30الشرقية، عبد النبي بعيوي، بسنة سجنا نافذا، بعدما سبق له أن أدى كفالة 

مليون سنتيم، التهامه بتبديد واختالس أموال عمومية، على خلفية مشاركة مقاولته 

شغال تهيئة مدينة وجدة، وهي نفس العقوبة التي حكمت بها المشهورة وطنيا، في أ

المدانين استئنافيا، منهم مقاولون وأصحاب 10المحكمة على بقية المتهمين الـ

مكاتب للدراسة ومهندسون وتقنيون يعملون بقسم التعمير بالجماعة الحضرية 

 لوجدة.

والتي تعود وقائع  ،2010دجنبر  6حكم المحكمة االبتدائية ببرشيد بتاريخ  ❖

المجلس البلدي ببرشيد للرئيس البلدي لجماعة برشيد  أعضاءالحكم التهام 

عمومية والذي حكمت المحكمة ببرائته في  أموالبتبديد واختالس 

 .30النهاية
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 الخاتمة

لقد حاولنا من خالل  هذا البحث التطرق إلى ما يحيط بالمنتخب الجماعي من خالل الجرائم 

، كما تطرقنا لدور القضاء في حماية المال العام من رتكبة ، والعقوبات المفروضة عليهالم

، وخصوصا مع ارتفاع األصوات المطالبة والقاضي الزجريخالل دور النيابة العامة 

 بإصالح القضاء واستقالله.

إن رغم ما يقوم به القضاء اإلداري من مجهودات في مجال المراقبة ذات طبيعة إدارية، ف

 .هذا الدور في الحقيقة الزال ضعيفا، ألن كثير من الخروقات ال يراقبها

أملنا في مستقبل تقوم فيه الجماعات المحلية بدورها على أكمل وجه، ويتم فيه إقرار نظام 

متكامل لتحسين تدبير المنتخبين الجماعيين للشأن العام المحلي على الوجه المطلوب، كما 

 موقعا رياديا.يحتل فيه القضاء 

يحسن ، المترتبة عن صدور قرار العزل باآلثارومن األمور التي تثير النقاش، ما يتعلق 

من النظام األساسي العام  73تبني إمكانية التوقيف االحتياطي على غرار مقتضيات الفصل 

للوظيفة العمومية في حالة ارتكاب المنتخب ألفعال جرمية أدت إلى متابعة في حال سراح، 

أما احتمال المتابعة في حالة اعتقال فيؤدي إلى تطبيق مسطرة التعويض أو إعادة االنتخاب 

 بحسب الحاالت.

ل في حفي ما يخص اللجنة الخاصة التي تحل محل المجلس الجماعي الموقوف أو المن

رئاستها لشخص تتوفر فيه عناصر الكفاءة  إسنادكان يجب مزاولة إختصاصاته الجماعية، 

المطلوبة، وكذلك أن إسناد رئاسة اللجنة الخاصة للسلطة المحلية يثير تساؤال حول  والنزاهة

الرقابة الممارسة على أعمالها، فهل تدخل هذه الرقابة في نطاق السلطة الرئاسية أم تدخل 

 .ضمن الوصاية اإلدارية

الخاصة،  وإذا كان االجتهاد الفرنسي سبق له أن حسم في هذا األمر بالنسبة ألعمال اللجنة

معتبرا أنها تخضع لوصاية السلطة المركزية، فإن األمر يضل غير محسوم فيه بالنسبة 

 لالختصاصات التي يزاولها رجل السلطة المحلية محل رئيس المجلس الجماعي.

إن تشديد المراقبة وخاصة البعدية التي تتم عن طريق المعاينة على أرض الواقع واتخاذ 

لة الملفات على القضاء في حق كل من ثبت في حقه أي إخالل سواء العقوبات اإلدارية وإحا

تعلق األمر بالتسيير اإلداري أو إحالة الملفات على القضاء في حق كل من ثبت في حقه أي 

اإلجراءات بمجرد  اتخاذإخالل سواء تعلق األمر بالتسيير اإلداري أو التدبير المالي مع 

 من والمحصن ضد أي انزالق.ضبط تلك اإلختالالت، سيكون هو الضا
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 ملحق:

 . 2010دجنبر  06بتاريخ 

 ملف : جنحي 

 4088/10عدد : 

 06/12/10حكم بتاريخ : 

 4129حكم عدد : 

القضايا الجنحية بجلستها أصدرت المحكمة االبتدائية ببشريد وهي تبت في 
 .العلنية

 الحكم اآلتي نصه :

 بين السيد وكيل الملك بهذه المحكمة .  -

والمطالبين بالحق المدني فريق األًصالة والمعاصرة ببلدية  -
– ……………………… : وهم.……………

 . .…………………………و

 المحامي بهيئة سطات . ……………………………نائبهم األستاذ 

 من جهة                            

: مغربي مزداد بتاريخ  ..……………………………والمسمى : 
ويسكن  –بالبيضاء  01/01/1960

مسير  …………………………………………………………
متزوج أب لثالثة أبناء بطاقته  – .……………………والدته  –شركة 

 . ..………………………الوطنية عدد 

 من جهة أخرى                     
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التقادم  المتهم بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد -
الجنحي من أجل جنحة القيام عن علم بقبول شيك شرط عدم استخالصه فورا 

 . 6من مدونة التجارة الفقرة  316واالحتفاظ به على سبيل الضمان طبقا للمادة 

 المحامي بهيئة سطات . .…………المؤازر من طرف األستاذ  

 = / = الــــوقــــائـــــع = / =

بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم المستخلصة عناصرها من 
بتاريخ  251وعدد  06/04/10بتاريخ  94محضري الدرك الملكي ببرشيد عدد 

 – ..…………يستفاد منهما أن المشتكين  27/09/10
……………………………. – …………… – ………… – 

تقدموا بشكاية يستفاد منها أنهم بصفتهم  .………………و ..………
وبمناسبة حضورهم ألشغال الدورة  .…………رين بالمجلس البلدي مستشا

 2009وعند مناقشة الحساب اإلداري لسنة  25/02/2010العادية المنعقدة يوم 
وقف المشتكون على عدة خروقات تتمثل في تبديد واختالس أموال عمومية وتلقى 

لشيكات على سبيل الضمان مقابل ضمان  ..……………رئيس المجلس البدي 
وقع  2009نونبر  16جاز مشروع إصالح الطرق وترميمها وأنه بتاريخ إن

 46على سند للطلب تحت عدد  ..………………رئيس المجلس البلدي 
أعطى فيه أمرا لمقاولة من أجل إنجاز أشغال تتعلق بتزفيت الطرق وترميمها من 

خالل سد الحفر التي استفحلت خالل موسم الشتاء بمجموع الطرق والمسالك 
 .…………وتبعا لذلك قام رئيس المجلس البلدي  .………جودة ببلدية المو

درهم لفائدة المقاولة التي عهد إليها بترميم وإصالح  39000بتحويل ما يزيد عن 
الطرق دون أن تكون هذه األخيرة قد أنجزت األشغال المشار إليها من حيث 

البلدي قد نوعية وكمية األشغال المنجزة وثمنها وبذلك يكون رئيس المجلس 
أعطى أوامره بتسديد قيمة أشغال وهمية لم يقع إنجازها بصفة فعلية وال حتى 

الشروع في إنجاز بعضها وأن رئيس المجلس البلدي 
صرح أثناء انعقاد دروة الحساب اإلداري بحضور  .………………………

جميع أعضاء المجلس البلدي وباشا المدينة بأنه فعال صرف ما يزيد عن مبلغ 
هم لفائدة مقاولة مقابل تزفيت وإصالح الطرق والمسالك ببلدية در 39000

الدروة دون أن تشرع المقاولة المتفق معها في إنجاز األشغال وأنه لضمان إنجاز 
هذه الصفقة فقد قام بتسليم شيكات على سبيل الضمان من صاحب المقاولة وقام 

اطىء مختلف بإخراج هذه الشيكات وأظهرها للحاضرين وهو ما يشكل مدى تو
األشخاص المتدخلين في هذه العملية من بينهم رئيس المجلس البلدي 
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والقابض البلدي وأن هذه األفعال تشكل جرائم  –المقاول  – ..………………
 تبديد واختالس أموال عمومية وتسلم شيكات على سبيل الضمان .

وحين االستماع تمهيديا للمشتكين أكدوا ما ورد بشكايتهم جملة  -
 .يالوتفص

 ..………………وحين االستماع تمهيديا للمصرحين  -
عضوين بالمجلس البلدي للدورة أفادا أنه خالل  ..……………………و

وأثناء مناقشة الفصل الخاص  2009مناقشة الحساب اإلداري للسنة المالية 
درهم والذي تساءل بعض أعضاء  39960بشراء الزفت الذي خصص له مبلغ 

لهم رئيس المجلس البلدي رضوان درويش أنه فعال تم المجلس عن مصيره وأكد 
اقتناء مادة الزفت لكنه أضاف أنه نظرا للظروف الجوية الممطرة التي عرفتها 

المنطقة حالت دون القيام باألشغال المتمثلة في تزفيت الحفر الظاهرة المخصصة 
تم الذي اطلع عليه الحضور حيث  46لها كما علل وبرر كالمه بسند طلب رقم 

تقديمه على شاشة حائطية وزاد قاتال أنه يتوفر على ضمانات تثبت جودة الزفت 
قدمها له المقاول ولوح في وجه الحضور بورقة يثبت بها حصوله على ضمانات 

الجودة مضيفا بأن هناك ضمانات أخرى لألشغال التي أقيمت في إطار الصفقة 
 على حد تعبيره .

كاتبة للمجلس البلدي  ..…………………وحين االستماع للمسماة 
وأثناء  2010فبراير  25أفادت بأنه خالل انعقاد دورة  .………………

مناقشة الحساب اإلداري وقوفا عند الفصل المخصص لشراء الزفت من أجل 
دار  ..……………ترميم وإصالح الحفر الظاهرة على طرق وشوارع مدينة 

 .……………………نقاش بين أعضاء المجلس البلدي المنتمين لحزب 
حول مبلغ  ………………………………وبين رئيس المجلس البلدي 

مالي تجهل قيمته فصرح هذا األخير بأن المبلغ صرف في شراء الزفت وأدلى 
لهم بوصل الشراء وبوثيقة تثبت جودة المادة وليس بشيكات بنكية كما جاء 

بتصريح المشتكين وهو ما دونته بمحضر الجلسة مضيفة بأن المبلغ موضوع 
خصص لشراءالزفت وليس إصالح الحفر من طرف المقاول الذي المناقشة م

 كلف بتمويل البلدية بمادة الزفت .

بصفته .………………………وحين االستماع تمهيديا للمسمى -
أفاد بأنه تعامل مع  …………………………ومسيرا لشركة مقاوال 

خالل الوالية السابقة والحالية مضيفا  ..…………………المجلس البلدي 
الذي  …………………لمجلس البلدي الحالي برئاسة بأنه تعامل مع ا
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طن  41طلب منه تزويده بمادة الزفت فلبى طلبه وزود البلدية بما مجموعه 
من مادة الزفت قصد إصالح الحفر وبعد أن زوده بالمادة المذكورة ورغبة منه 

منحه ضمانة على  ………………في ضمان الجودة طلب منه المسمى 
بنكيا مسحوبا عن وكالة التجاري جودة مادة الزفت فمنحه شيكا 

درهم تقريبا حرر  39000به رصيد مبلغه  …………………………
وليس باسم الرئيس  …………………باسم المجلس البلدي 

وبعد تأكد هذا األخير من جودة مادة الزفت  ..………………………
أرجع له الشيك المذكور فقام بتمزيقه مضيفا بأن القابض التباع لقباضــة 

ى له المبلغ كامال ، وأن تخوف رئيس المجلس البلدي هو الذي أد …………
 .دفعه بطلب ضمانة جودة مادة الزفتوتردده في التعامل معه هو السبب الذي 

قابض قباضة  …………………وحين االستماع تمهيديا للمسمى -
أفاد بأنه في حدود اختصاصاته قام بأداء حوالة لفائدة شركة ..……………

درهم كثمن شراء الزفت كما هو  39360بقيمة  .……………………
والذي تقدم به األمر  16/12/2009بتاريخ  46مبين بسند الطلب عدد 

في شخص رئيسها  .………………بالصرف لدى بلدية 
ل للممول وبعد توصله بكل الوثائق القانونية التي تحو ..………………

وهذه الوثائق تتمثل  ..………استخالص المبلغ مرفوقة بحوالة األداء رقم 
الفاتورة ثم محضر  –في : ثالث بيانات استشارية لثالثة متنافسين على األقل 

تسليم البضاعة موقع من طرف عون مكلف بالتسليم التي هي ضرورية 
رف المبلغ ومنصوص عليها قانونيا مما يفيد أن عملية شراء الزفت وص

موضوع الشكاية تمت بطريقة قانونية مضيفا بأن ال علم له بموضوع الشيكات 
البنكية التي ادعى المشتكون بأن رئيس المجلس البلدي قد تسلمها كضمانة وأن 

 P –1 -02-10-30-50-59التبويب المفتــــوح في الميـــزانية تحت رقم 
كة خاص بشراء الزفت وليس بإنجاز األشغال وأن شر

ملزمة بتزويد البلدية بمادة الزفت وليس القيام  .………………………
وأن  …………………بأشغال تزفيت الحفر الظاهرة على طرق مدينة 

درهم المخصص لشراء الزفت  39360الشركة توصلت بالمبلغ المحدد في 
 فقط ال القيام باألشغال .

أفاد أنه فيما  ………………وحين االستماع تمهيديا للمشتكى به -
لق بالشيك موضوع الشكاية تسلمه باسم البلدية من المقاول يتع

الذي زود البلدية بمادة الزفت وبمبادرة هذا األخير  ……………………
سلمه شيكا كضمانة على جودة المنتوج ال لضمان األداء واالستخالص وتم 
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تحرير الشيك باسم البلدية وعن حسن النية وللحفاظ على المال العام وحين 
  ودة مادة الزفت أرجع الشيك لفائدة المقاول . التأكد من ج

 10نونبر  29وبناء على إدراج القضية بجلستين ثانيهما جلسة   -
حضرها المتهم هويته مطابقة لمستندات القضية وحضر لمؤازرته األستاذ 

 عن الطرف المدني . ……………وحضرها األستاذ  .……………

 اته التمهيدية .وعما نسب للمتهم أجاب باإلنكار مؤكدا تصريح-

ملتمسا الحكم لفائدة الطرف  .……………وتناول الكلمة األستاذ   -
 المدني بدرهم رمزي في مواجهة المتهم .

وتناول الكلمة السيد ممثل النيابة العامة ملتمسا إدانة المتهم وفق   -
 فصل المتابعة .

عن المتهم ملتمسا عدم  ..………………وتناول الكلمة األستاذ -
قبول المطالب المدنية النعدام الصفة والمصلحة وببراءة المتهم من المنسوب 

 إليه وبعدم االختصاص في المطالب المدنية .

فكان المتهم آخر من تكلم فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بالحكم -
 ر . أعلم لها من حض 2010دجنبر  06من طرف نفس أعضاء الهيئة لجلسة 

 = / =وبعد المداولة طبقا للقانون= / =

من أجل جنحة القيام عن  .……………حيث تابعت النيابة العامة المتهم  -
علم بقبول شيك شرط عدم استخالصه فورا واالحتفاظ به على سبيل 

 من مدونة التجارة . 6الفقرة  316الضمان طبقا للفصل 

ضمن وثائقه السند  وحيث إنه فضال عن كون ملف النازلة ال يتضمن -
المعتمد عليه في المتابعة وهو الشيك الذي ينبغي أن يكون محررا ومتضمنا 

من مدونة التجارة باعتبار  239ببيانات الزامية حددها المشرع في المادة 
أنه ال يصح شيكا السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة 

دونة التجارة لفقد السند صفته من م 240السابقة عمال بمقتضيات المادة 
كشيك يقوم مقاوم النقود بوظيفة األداء والوفاء ويصبح مجرد سند عادي 

مثبت للدين إضافة فالشيك تنظمه نصوص قانونية خاصة يلزم لصحته أن 
تتوفر هذه الشروط المتطلبة لصحة التصرفات القانونية وكذا شرط طبيعة 



 
27 

ص مبلغه الستقرار الفقه على الشيك وهو أن يكون أداة وفاء واستخال
اعتبار الشيك أداة وفاء والمشرع المغربي شأنه شأن العديد من التشريعات 

وإن لم يعرف الشيك فقد أشار إلى وظيفته حين أورد عبارة أداء في الفصل 
من مدونة التجارة عند الحديث عن البيانات اإللزامية واستعمل كلمة  239

خرى وعنون الباب الرابع من قانون وفاء في مجموعة من النصوص األ
 الشيك الجديد بالتقديم والوفاء والباب السادس بالرجوع لعدم الوفاء .

إضافة فإن ما عبر عنه المتهم في سائر مراحل البحث معه وخاصة بمجلس  -
بصفته رئيس مجلسها وليس  .………القضاء بكونه تسلم باسم بلدية 

كضمانة  .………………………باسمه الشخصي شيكا من المقاول 
بنكية لتنفيذ هذا األخير اللتزامه المتفق عليه مع البلدية بمقتضى صفقة 

عمومية الغرض منها تزويد البلدية بمادة الزفت من النوع الجيد وهو ما 
أكده المقاول مما يكون معه الشيك قد سلم للمتهم باسم البلدية لضمان 

الوفاء واألداء واستخالص المقاول تنفيذ تعهده المذكور سلفا وليس لضمان 
بلدية  –مبلغه وهو ما يدخل في إطار حقوق صاحب المشروع 

على الضمانات ويدخل أيضا في إطار  – ..…………………
سببها  –والمقاول  ..………بلدية  –االلتزامات التعاقدية بين الطرفين 

تزويد البلدية من طرف المقاول بمادة الزفت من النوع الجيد ويفترض أن 
المذكور هو السبب الحقيقي والمشروع حتى يثبت العكس وأن هذا السبب 

االلتزام التعاقدي انقضى بوفاء المقاول بالتزامه وفق الشروط التي حددها 
االتفاق والدليل على ذلك أن المتهم لم يحتفظ بالشيك بعد تنفيذ المقاول 

قاول اللتزامه المتفق عليه وإنما بمجرد تنفيذ هذا االلتزام من طرف الم
والتأكد من جودة مادة الزفت سبب االلتزام أرجع الشيك للمقاول الذي قام 

بتمزيقه بتصريحه وتم اإلذن لفائدته من طرف المتهم بصفته رئيسا للمجلس 
البلدي وآمرا للصرف بصرف مستحقاته لتنفيذه التزامه وهو ما يؤكده سند 

 16/12/2009المحررين في  704وحوالة األداء عدد  46الطلب عدد 
الذي  .……………ضمن وثائق الملف وما أكده أيضا القابض البلدي 

تسلم بمقتضى سند الطلب  ……………………أوضح بأن المقاول 
وحوالة األداء المذكورين مستحقاته المادية لتزويده بلدية 

بمادة الزفت وبالتالي فقد الشيك أحد مقوماته  .……………………
التعهد وااللتزام وبالتالي خرج عن كأداة وفاء وانقلب كأداة ضمان لتنفيذ 

نطاق الفصل موضوع المتابعة هذا فضال على أن إرادة المقاول أيضا لم 
بل  – ..…………بلدية  –تنصرف إلى إصدار شيك لفائدة المستفيد 

انصرفت إرادة تسليمه معلقا على شرط تنفيذ تعهده والتزامه موضوع 
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زفت من النوع الجيد وليس الصفقة العمومية وهو تزويد البلدية بمادة ال
لتقديم الشيك للمسحوب عليه من أجل استخالص قيمته واالحتفاظ به من 

طرف المستفيد على سبيل ضمان مبلغه وعدم استخالصه فورا لحين أداء 
الساحب المقاول لقيمته والحال أن المقاول هو المستحق ماديا لقيمة الصفقة 

مه المذكور وليس العكس وبالتالي المتفق عليها عند تنفيذه لتعهده والتزا
من  6خرج ما عبر عنه المتهم والمقاول بشيك عن نطاق مقتضيات الفقرة 

من مدونة التجارة وأنه بانتفاء العناصر التكوينية للجنحة  316الفصل 
موضوع المتابعة فال يسع المحكمة والحالة هاته إال التصريح بعدم مؤاخذة 

 م ببراءته .المتهم من المنسوب إليه والحك

وحيث إن التصريح ببراءة المتهم يقتضي حتما عدم االختصاص في  -
 المطالب المدنية .

من ق.م.ج  390وما يليه  300إلى غاية  290 – 287وتطبيقا للفصول 
 وفصل المتابعة . 

 =/= =/= لهذه األسباب

 تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :

من أجل المنسوب إليه  .……………………بعدم مؤاخذة المتهم  -
والحكم ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم االختصاص في 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاله وكانت الهيئة  المطالب المدنية .
 رئيسا ……………………………… تتركب من السادة .

ممثال للنيابة ..………………………………بحضور السيد :  ...عضوا 
كاتب   ………………………………………وبمساعدة  . العامة

   الضبط

 الكاتب                                                                      الرئيس
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