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 :لسيـــت

 تعتبر إشكالٌة التنمٌة من اإلشكاالت المطروحة بشدة فً أجندة كل دول العالم 

وخاصة الدول فً طور النمو والمؽرب بحكم انتماءه إلٌها، فإنه ٌنظر إلى التنمٌة كالحل 

الوحٌد للمشاكل والمعضالت التً ٌتخبط فٌها، فمنذ حصوله على االستقالل حاول القٌام 

بمجموعة من اإلصالحات التً شملت كل القطاعات واألنشطة بؽٌة تحقٌق تنمٌة شاملة 

وبالتالً تجاوز مخلفات الحماٌة
1

. 

 إال نظام التركٌز اإلداري الذي طبقه المؽرب بعد االستقالل حٌث كانت الدولة هً 

المحرك الربٌسً لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة من خالل هٌمنة القطاع االقتصادي العام على 

 .كل المجاالت جعل عجلة التنمٌة تدور ببطء

فً هذا السٌاق أصبح التفكٌر جدٌا فً ضرورة االنتقال من التدبٌر المركزي  إلى 

التدبٌر على المستوى المحلً من منطلق أن السٌاسة التنموٌة التً تقرر على صعٌد 

الحكومة المركزٌة ال تعتمد على وسابل تنفٌذها فقط، بل تعتمد كذلك على األسلوب الذي 

تإدي به الخدمات الحكومٌة لكل منطقة وفً كل جزء من أجزاء البالد
2

. 

19763-9-30 لذلك فقد عزز المؽرب اختٌاره للمنهج الالمركزي بإصداره لظهٌر 
 

الذي منح الجماعات المحلٌة اختصاصات جدٌدة جعلها تلعب إلى جانب الدولة دورا طالبعٌا 

 من هذا القانون على أن المجلس الجماعً 30فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة، حٌث نص الفصل 

هو الذي ٌضع مخطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للجماعة طبقا لالتجاهات واألهداؾ 

 :المقررة فً المخطط الوطنً

                                                           
1

 ١ٍبٍخ اٌموة فٟ رلث١و إػلاك اٌزواة اٌٛؽٕٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزل٠ّخ ِٓ فالي ِشوٚع ا١ٌّضبق اٌٛؽٕٟ إلػلاك اٌزواة ِٕشٛهاد اٌّغٍخ :اٌؾبط شىوح- 

.  21 ص 2004-15اٌزلث١و االٍزوار١غٟ ػلك  "اٌّغوث١خ ٌٍزلل١ك ٚاٌز١ّٕخ ٍٍٍَخ 
2

-  Amal MECHERAFI : autonomie et développement local dans la nouvelle charte communale REMACO thèse 

actuels n° 49/2003 p : 11. 
3

 ص 1976 ِىوه ثزبه٠ـ فبرؼ أوزٛثو 3355 اٌّزؼٍك ثبٌزٕظ١ُ اٌغّبػٟ هاعغ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك 1976 ٍّجزّجو 30ٌالؽالع ػٍٝ ظ١ٙو - 

3025 .
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20021 أما القانون الحالً المتعلق بالمٌثاق الجماعً الجدٌد لسنة 
 فإنه ٌعتبر 

الجماعات المحلٌة إطارا حقٌقٌا للتنمٌة المحلٌة من خالل منح هذه األخٌرة بمقتضى المادة 

 منه محورا مهما من االختصاصات الذاتٌة التً تهم المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة 36

 .على المستوى المحلً ونفس الشًء أكده القانون المتعلق بتنظٌم الجهة

 وٌمكن تعرٌؾ التنمٌة المحلٌة بؤنها ترك جزء من الوظٌفة اإلدارٌة واالقتصادٌة إلى 

جماعات ترابٌة لها شخصٌتها المعنوٌة تدٌر شإونها بنفسها فً نطاق استقالل إداري ومالً 

تحت إشراؾ الحكومة المركزٌة
2

. 

 كما ٌمكن تعرٌؾ التدخل الجماعً فً التنمٌة المحلٌة باألسالٌب المختلفة التً تتبعها 

الجماعات المحلٌة فً تنشٌط الدوالب االقتصادي واالجتماعً على الصعٌد المحلً
3

. 

 لكن إذا كان هذا التحدٌد التشرٌعً ٌفٌد وٌإكد بشكل واضح أن مهام التنمٌة المحلٌة 

هً من اختصاص الجماعات المحلٌة فً إطار الالمركزٌة اإلدارٌة بحٌث إن هذه األخٌرة 

تبقى هً المعنٌة بالدرجة األولى بالحصٌلة التنموٌة على المستوى المحلً
4

، فإن هذا ال 

ٌنفً وجود متدخلٌن وفاعلٌن آخرٌن فً هذه العملٌة خصوصا وإذا علمنا أن هذه العملٌة فً 

حد ذاتها عملٌة معقدة تفرض مشاركة جمٌع األجهزة والهٌآت المتواجدة على المستوى 

المحلً، كما أن مفهوم التنمٌة المحلٌة ؼدا ٌسجد نقطة تقاطع لتدخل العدٌد من المتدخلٌن 

والفاعلٌن المحلٌٌن
5

. 

 فمن هذا المنطلق إذا كانت السنوات األخٌرة عرفت تزاٌد الحدٌث عن أهمٌة 

المإسسة القضابٌة فً عملٌة التنمٌة من منطلق أن نجاح أي سٌاسة تهدؾ إلى إصالح 

األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ال ٌمكن أن تتحقق دون إصالح حقٌقً 

للمإسسة القضابٌة، وباعتبار أن سمعة الدول باتت تقاس بمستوى قضابها، إذ بقدر ما ٌكون 

                                                           
1

.  3468 ص 2002-11-21 ثزبه٠ـ 5058 اٌّزؼٍك ثب١ٌّضبق اٌغّبػٟ ط ه ػلك 78.00لبْٔٛ هلُ - 
2

.  43 ص 1999هػٛاْ ثٛعّؼخ، اٌّمزؼت اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ اٌطجؼخ األٌٚٝ ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠لح اٌلاه اٌج١ؼبء - 
3

.  7 ص 1998ِظب٘و اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ٚػٛائمٙب اٌغّبػبد اٌؾؼو٠خ ٚاٌمو٠ٚخ ّٔٛمعب ِطجؼخ ث١ّّْٕٛ ٚعلح : ِؾّل اٌؾ١بٟٔ- 
4

. 45 ص 1999ِؾّل ثٛع١لح، اٌغٙخ ٚػاللزٙب ِغ اٌٍَطبد اٌّؾ١ٍخ، ٚاٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ األفوٜ َ َ إَ د ٠ٕب٠و - 
5
  -ALI SEDJARI : A le développement économie local entre le discours et la pratique revue de droit et 

d’économie n° 9 / 1993 p 29. 
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هذا االنطباع إٌجابٌا بقدر ما تزداد الثقة وتتكرس فً كافة المإسسات األخرى، وبالتالً 

فالمستثمر ٌتطلع أوال لمعرفة أحوال القضاء والنصوص القانونٌة الجاري بها العمل قبل 

اإلقدام على االستثمار فً بلد معٌن
1

. 

فالقضاء ٌبدو ألول وهلة أن لٌس دور ٌلعبه فً التنمٌة المحلٌة على اعتبار أن 

القضاء ٌشكل مإسسة مكلفة بتطبٌق القانون، لكن هذا االنطباع فً واقع األمر خاطا بل 

مجرد حكم جاهز ومسبق مادام القضاء من المتدخلٌن األساسٌن فً التنمٌة عموما والتنمٌة 

المحلٌة على وجه الخصوص
2

. 

وقد بدأ اقتناع المؽرب بدور القضاء فً التنمٌة فً بداٌة التسعٌنات وهذا ما أكده 

نطلب من المستثمرٌن " بقوله 1990 ماي 8الملك الراحل الحسن الثانً فً خطابه بتارٌخ 

أن ٌؤتوا لٌستثمروا عندنا ولكن إذا لم ٌعرفوا أن بالدنا تنعم بالسلم والضمان الجبابً فإنهم 

" لن ٌؤتوا وبقطع النظر عن الخارج واألجانب علٌنا على األقل أن ننصؾ رعاٌانا ومواطنٌنا

لذا قررنا إعطاء المواطنٌن الوسٌلة القانونٌة السرٌعة والجدٌة وذات ... وٌضٌؾ جاللته 

وهذه الوسٌلة " الفعالٌة للدفاع عن حقوقهم كمواطنٌن إزاء اإلدارة أو السلطة أو الدولة نفسها

 .التً تحدث عنها جاللته هً المحاكم اإلدارٌة

 المحدث بموجبه 41-90لذلك فقد عزز المؽرب نظامه القضابً بإصداره للقانون 

 بموجب القانون 2005 واتبعها بمحاكم استبناؾ إدارٌة سنة 1993المحاكم اإلدارٌة سنة 

 وبالطبع فالقضاء اإلداري أصبح ٌشكل فاعال أساسٌا لخلق مناح سلٌم ٌسوده 03-80

 .االطمبنان والثقة وأٌضا دعامة قوٌة للعملٌة التنموٌة

فالقاضً اإلداري قد ٌتبنى جملة من الحلول بمناسبة تصدٌه للنزاعات القضابٌة ومن 

شؤن هذه الحلول أن تساهم بطرٌقة تدرٌجٌة وعبر لمسات متتالٌة فً ترقٌة أو إنعاش التنمٌة 

المحلٌة
3

. 

                                                           
1
.  11 ص 2004 – 1ِغبي رلفً اٌمؼبء اإلكاهٞ فٟ ؽّب٠خ االٍزضّبه اٌّغٍخ اٌّغوث١خ إٌّبىػبد اٌمب١ٔٛٔخ ػلك :  ِؾّل ٌّيٚغٟ 

2
. 31 ص 2004 – 1، اٌّغٍخ اٌّغوث١خ ٌٍّٕبىػبد اٌمب١ٔٛٔخ ػلك حكٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾٍٟ:  ِؾّل ا١ٌؼىٛثٟ 
3

.  33كٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ِوعغ ٍبثك ص : ِؾّل ا١ٌؼىٛثٟ- 
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 :تـحسَــس اإلشكانُــت

انطالقا مما سبق فإن اإلشكالٌة المحورٌة التً ٌتعٌن علٌنا معالجتها فً هذا 

الموضوع المتعلق بدور القاضً اإلداري فً التنمٌة المحلٌة هً تحدٌد المجاالت التً 

ٌتدخل فٌها القاضً اإلداري فً التنمٌة المحلٌة بمعنى آخر إذا كان القاضً اإلداري بإمكانه 

أن ٌساهم فً عملٌة التنمٌة المحلٌة فما هو مجال أو نطاق هذه المساهمة القضابٌة؟ ثم ما 

هً التجلٌات والمظاهر العملٌة لهذه المساهمة فً االجتهاد القضابً اإلداري المؽربً؟ 

 .وأخٌرا ما هً حدود وإكراهات هذه المساهمة؟

إن أهمٌة اإلجابة عن هذه التساإالت وبالتالً موضوع دور القاضً اإلداري فً 

التنمٌة المحلٌة، تتجسد فً كون أن إنشاء المحاكم اإلدارٌة بالمؽرب جاء فً سٌاق تعزٌز 

نظام حماٌة فعلٌة لحرٌات وحقوق المواطنٌن عموما
1

، والممارسٌن فً كل القطاعات 

االقتصادٌة على وجه الخصوص
2

، لذلك فإن الرؼبة فً إقحام المحاكم اإلدارٌة فً عملٌة 

التنمٌة المحلٌة كانت من الدوافع األساسٌة إلحداثها بل األكثر من هذا أن هذه المحاكم جاءت 

فً سٌاق تؤهٌل النظام القضابً المؽربً مع االقتصاد العالمً، والمستجدات الراهنة التً 

تتطلب من القضاء أن ٌكون فاعال فً تنشٌط عملٌة االستثمار، وضبط نزاعات العملٌات 

االقتصادٌة وتطوٌرها وحماٌة المهتمٌن بها
3

 خصوصا بعد انضمام المؽرب إلى االتفاقٌة 

 1994الموقع علٌها بمراكش فً أبرٌل  (GATT)العالمٌة للتجارة والتعرٌفات الجمركٌة 

والتً ترمً إلى توسٌع التجارة الدولٌة وتحرٌرها على أساس منهج لبرالً، وكذا توقٌعه 

 والتً 1996 فبراٌر 26االتفاقٌة األورو متوسطٌة للشراكة مع أوربا فً بروكسٌل بتارٌخ 

تهدؾ إلى تقوٌة الروابط القابمة بٌن المؽرب واالتحاد األوربً إلنشاء عالقات مإسسة على 

التبادل والشراكة وما صاحب ذلك من تعدٌالت على مستوى الترسانة القانونٌة سواء 

بمراجعة وتحٌٌن نصوص قدٌمة من قبٌل مدونة التجارة، وقانون شركات المساهمة، 

ومدونة الصفقات العمومٌة أو صدور أخرى جدٌدة كما هو الشؤن بالنسبة لقانون المحاكم 

                                                           
1

.  12 ص 2002 رطج١مبد اٌلػٜٛ اإلكاه٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ ِٕشٛهاد ػىبظ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ شزٕجو :ػجل هللا ؽلاك- 
2

.  11 ص 1997 أثو٠ً ١ٔٛ٠ٛ 19د كهاٍبد ػلك .إ.َ.كٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ ؽّب٠خ إٌشبؽ االلزظبكٞ َ: أِبي اٌّشولٟ- 
3

 لؼبء اٌّشوٚػ١خ َِٚبّ٘خ فٟ رلػ١ُ إٌشبؽ االلزظبكٞ ٔلٚح ؽٛي اٌمؼبء اإلكاهٞ ٚؽّب٠خ إٌشبؽ االلزظبكٞ ثى١ٍخ اٌشو٠ؼخ :اثوا١ُ٘ ىػ١ُ- 

.  40 ص 1998 ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠لح اٌلاه اٌج١ؼبء 1996 ِبٞ 17ثأوبك٠و ٠َٛ 
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التجارٌة وقانون المنافسة وخلق المراكز الجهوٌة لالستثمار وؼٌرها من اإلجراءات 

 .والنصوص الجدٌدة

 لذلك وإذا كانت كل هذه االعتبارات تفٌد أن القاضً اإلداري من الفاعلٌن األساسٌن 

المراهن علٌه لتحقٌق التنمٌة بشكل عام فإن دوره على مستوى تحقٌق التنمٌة المحلٌة ٌبدو 

أكثر أهمٌة من منطلق أن هذه المحاكم جاءت بهدؾ تقرٌب القضاء من المواطنٌن والفاعلٌن 

االقتصادٌٌن كٌفما كانت طبٌعة نشاطهم
1

، فً إطار تكرٌس مبدأ الالمركزٌة اإلدارٌة
2

 ،

خصوصا بالنسبة لدعوى اإللؽاء التً كانت سابقا من اختصاص الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس 

 .األعلى بالرباط وهو وضع لم ٌكن ٌستقٌم ومصلحة الفاعلٌن االقتصادٌٌن المتواجدٌن محلٌا

من جهة ثانٌة فإن هذه األهمٌة تبرز أكثر من خالل كون المشرع قد منح إلى هذه 

المحاكم جملة من االختصاصات تعد شدٌدة الصلة بالتنمٌة المحلٌة وٌنطبق األمر حسب 

 : بكل من90-41 من قانون 8المادة 

الطعون بإلؽاء القرارات اإلدارٌة بسبب التجاوز فً استعمال السلطة التً قد تإثر - 

 .فً المراكز القانونٌة للمستثمرٌن

 .النزاعات المتعلقة بالعقود اإلدارٌة- 

دعاوى التعوٌض عن األضرار التً تتسبب فٌها أعمال ونشاطات أشخاص القانون - 

 .العام

نزاعات الوضعٌة الفردٌة للعاملٌن فً مرافق الدولة والجماعات المحلٌة - 

 والمإسسات العمومٌة

فهذه االختصاصات هً بالضبط المجال الذي ٌمكن أن ٌساهم من خالله قاضً 

المحاكم اإلدارٌة فً تفعٌل التنمٌة المحلٌة، وهو ما سنحاول معالجته فً هذا الموضوع سٌما 

                                                           
1
 .  13 كٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ ؽّب٠خ إٌشبؽ االلزظبكٞ  ِوعغ ٍبثك ،ص :أِبي اٌّشولٟ-  

2
.  15  رطج١مبد اٌلػٜٛ اٌمؼبئ١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ ِوعغ ٍبثك ص:ػجل هللا ؽلاك-  
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وإذا علمنا أن تجربة الجماعات المحلٌة بخصوص التنمٌة المحلٌة ظلت تجربة محدودة، إذ 

 :لم نقل فاشلة، لذلك فإننا سنعتمد المنهج األتً

 يُهـــج انسراســــت

إذا كان المنهج هو عبارة عن الصٌرورة والكٌفٌة المتبعة من أجل الكشؾ عن حقٌقة 

علمٌة معٌنة، أي مجموع الخطوات التً على الباحث اتباعها بؽٌة البرهنة أو الوصول إلى 

حقٌقة ما، فإنه ولما كان موضوع دراستنا ٌتعلق بمعرفة دور القاضً اإلداري فً التنمٌة 

المحلٌة فإن المناهج التً ستناسبنا ستكون هً المنهج القانونً وذلك قصد تحدٌد اإلطار 

القانونً والتشرٌعً للدراسة، ثم المنهج االستقرابً الذي عن طرٌقه ٌمكن الرجوع إلى 

استقراء األحكام القضابٌة، ذات الصلة بالموضوع، لتؤكٌد ما تدعٌه ثم المنهج التحلٌلً الذي 

ٌسمح لنا بتحلٌل مضمون هاته األحكام ومقارنتها أحٌانا بمجلس الدولة الفرنسً فً إطار 

المنهج المقارن، أو العودة أحٌانا أخرى إلى قرارات المجلس األعلى، وهذا كله وفق الخطة 

 :اآلتٌة

 :ذطــت انسراســـت

هكذا ستكون الخطة التً سنعمل على اتباعها بالدراسة والتحلٌل فً هذا الموضوع 

المتعلق بدور القاضً اإلداري فً التنمٌة المحلٌة تتوزع إلى شقٌن، حٌث سنتعرض فً 

الفصل األول إلى مساهمة القاضً اإلداري فً التنمٌة االجتماعٌة، بٌنما سنتعرض فً 

 :الفصل الثانً إلى مساهمة القاضً اإلداري فً التنمٌة االقتصادٌة وذلك على النحو التالً

 مساهمة القاضً اإلداري فً التنمٌة االجتماعٌة: الفصل األول - 

 . مساهمة القاضً اإلداري فً التنمٌة االقتصادٌة: الفصل الثانً - 

 يساهًت انماضٍ اإلزارٌ: انفصم األول

 فٍ انتًُُت االجتًاعُت
 

رؼزجو اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ اإلؽبه اٌؾم١مٟ ٌٍز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٌنٌه فمل ِٕؾٙب ا١ٌّضبق 

 . ػلح افزظبطبد رُٙ اٌغبٔت االعزّبػ2002ٟاٌغّبػٟ ٌَٕخ 
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ٚثّب أْ اٌغبٔت االعزّبػٟ ٠ؼزجو شل٠ل اٌظٍخ ثؾمٛق اٌّٛاؽ١ٕٓ ِٚظبٌؾُٙ فئْ 

ِّبهٍخ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ الفزظبطبرٙب لل ٠ؤكٞ فٟ وض١و ِٓ األؽ١بْ إٌٝ اٌَّبً ثٙنٖ 

اٌؾمٛق ٚاٌّظبٌؼ، ٚثبٌزبٌٟ ؽلٚس ِٕبىػبد رؼوع ػٍٝ أٔظبه اٌمبػٟ اإلكاهٞ، اٌنٞ ِٓ 

 .فالي فظٍٗ فٟ ٘نٖ إٌّبىػبد ٠ظجؼ شو٠ىب أٍب١ٍب فٟ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ

إْ كٚه اٌمبػٟ فٟ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ وض١و ٚ ِزشؼت ؽَت ِغبالد رلفٍٗ ٚ ِب 

ِٕؾٗ اٌّشوع ِٓ آ١ٌبد ٚإِىب١ٔبد، ٌنٌه فئٕٔب ٍٛف ٔووي فٟ ٘نا اٌفظً ػٍٝ أُ٘ اٌّغبالد 

إْ ٌُ ٔمً أٍبٍٙب، ٚثٕبء ػٍٝ مٌه ٍٛف ٔؼبٌظ فٟ اٌّجؾش األٚي كٚه اٌمبػٟ اإلكاهٞ فٟ 

لطبع اإلٍىبْ ثبػزجبهٖ أُ٘ اٌّغبالد االعزّبػ١خ ٚ اٌنٞ ؽؼٟ فٟ ا١ٌَٕٓ األف١وح ثب٘زّبَ 

وج١و ِٓ لجً اٌٍَطبد اٌؼ١ٍب ثّب ف١ٙب اٌّؤٍَخ اٌٍّى١خ، ٚونٌه ألْ ٘نا اٌمطبع أطجؼ ِٓ 

اٌّؼؼالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌٍَطخ اٌؼبِخ ٚا١ٌَبٍبد اٌؾى١ِٛخ، ٌّب ػوفٗ ِٓ فوٚلبد 

ٚرغبٚىاد ػٍٝ أْ ٔؼبٌظ فٟ اٌّجؾش اٌضبٟٔ كٚه اٌمبػٟ فٟ رلث١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ 

 .ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ، ػٍٝ اػزجبه أْ اٌز١ّٕخ اٌجشو٠خ ٟ٘ ؽغو اٌيا٠ٚخ فٟ أٞ ر١ّٕخ

 كٚه اٌمبػٟ اإلكاهٞ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ فالي ِٕبىػبد اٌؼمبه : اٌّجؾش األٚي

 .                  ٚاٌزؼ١ّو

 

 كٚه اٌمبػٟ اإلكاهٞ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ فالي ِٕبىػبد رلث١و : اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 .                    اٌّٛاهك اٌجشو٠خ

 

 

 

 زور انماضـٍ اإلزارٌ فٍ انتًُُت انًحهُت يٍ ذالل : انًبحـج األول

 .                يُاسعاث انعمار وانتعًُز
 

ٌعتبر قطاع اإلسكان مجال تدخل القضاءٌن اإلداري والعادي ولرسم الحدود الفاصلة 

ٌرتكز األول على طبٌعة الهٌؤة المتدخلة، : بٌنهما تم االعتماد على معٌار ٌتكون من شقٌن

 .واهتم الثانً بطبٌعة النشاط الذي تمارسه
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إن قطاع اإلسكان كما هو معلوم قطاع مكلؾ وٌعرؾ كثرة المشاكل والمعوقات 

والناتجة باألساس إلى مخلفات االستعمار حٌث أن سلطات الحماٌة لم ٌكن هدفها تنمٌة 

 .المؽرب بقدر ما كان هو استنزاؾ خٌراته

كما عانى هذا القطاع من الترحال بعٌد االستقالل حٌث كان تابعا فً بداٌة األمر إلى 

وزارة الداخلٌة قبل أن ٌتم إدماجه مع البٌبة إلى أن أصبحت وزارة مستقلة التً تدعى بكتابة 

الدولة لدى الوزٌر األول المكلؾ بالتعمٌر واإلسكان والتً ترصد إلٌها مٌزانٌات هزٌلة ال 

 من المٌزانٌة العامة للدولة لهذا التجؤت هذه األخٌرة إلى إنشاء مجموعة من %1.5تزٌد عن 

الشركات والمإسسات والوكاالت قصد التخفٌؾ من أزمة السكن كالوكالة الوطنٌة لمحاربة 

 .إلخ....السكن الؽٌر الالبق والشركة الوطنٌة للتجهٌز والبناء

باإلضافة إلى المإسسات الحكومٌة نجد أٌضا الجماعات المحلٌة لهذا ٌعرؾ هذا 

القطاع كثرة المتدخلٌن وهو ما ٌإدي إلى ضعؾ البرمجة وؼٌاب التنسٌق مما ٌجعل كثرة 

 .الدعاوى تنتشر بسبب إما تعسؾ اإلدارة فً منح الرخص أو بسبب تماطلها

لذلك فإن ضمان الحقوق والحرٌات فً مجال اإلسكان هً مسؤلة جد مهمة مما ٌنبؽً 

تدخل القضاء اإلداري باعتباره أحد الوسابل الفعالة التً تحد من كل المشاكل والخروقات 

التً ترتكبها مختلؾ اإلدارات، لكن انعقاد االختصاص للمحاكم اإلدارٌة مرهون بؤن تكون 

الهٌؤة المتدخلة فً القطاع والتً ترفع علٌها الدعوى متمتعة بالشخصٌة المعنوٌة مثل وزارة 

اإلسكان، الوكالة الحضرٌة، الجماعات المحلٌة
1

. 

وباستقراء األحكام القضابٌة الصادرة عن المحاكم اإلدارٌة فً مجال قطاع اإلسكان 

أحكام قضابٌة فً موضوع نزع الملكٌة وأخرى فً موضوع : نالحظ أنها تنقسم إلى قسمٌن

التعمٌر وعلٌه سوؾ نتناول فً هذا المبحث دور القاضً اإلداري فً منازعات نزع 

  .(مطلب ثانً)و دور القاضً اإلداري فً منازعات التعمٌر  (مطلب أول)الملكٌة 

                                                           
1

كٚه اٌمؼبء فٟ ر١ّٕخ لطبع اإلٍىبْ ثبٌّغوة ثؾش ١ًٌٕ كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب اٌّؼّمخ شؼجخ اٌّٙٓ اٌمؼبئ١خ ٚ اٌّّبهٍخ اٌجٕى١خ : ٠ٌٛٔ ؽلاك -  

.  80عبِؼخ ِؾّل اٌقبٌِ ا٠ٌََٟٛ اٌوثبؽ ص 
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 .زور انماضٍ اإلزارٌ فٍ  يُاسعاث َشع انًهكُت: انًطهب األول

 المتعلق بنزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة وباالحتالل 7-81إن القانون رقم 

 1982 ماي 6 الصادر بتارٌخ 1-81-254المإقت الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 

ٌعتبر فً حد ذاته ضمانة لحماٌة حق الملكٌة بسبب ما قرره فً فصله األول من وقؾ تحقق 

نزع الملكٌة على التقٌد باإلجراءات والكٌفٌات المقررة بهذا القانون وهو ما ٌتفق وكون 

حرمة حق الملكٌة هً القاعدة واألصل بنص الدستور والمواثٌق الدولٌة أما نزع الملكٌة 

فهو مجرد استثناء من هذا األصل تقتضً اللجوء إلٌه ظروؾ استثنابٌة لإلدارة وهو ما 

ٌقتضً إحاطته بمجموعة من الضمانات والقٌود تحد من لجوء اإلدارة إلٌه للحصول على 

العقارات الخاصة باألفراد إال فً حدود الشرعٌة التً تقتضً سلوكها لمجموعة من 

اإلجراءات والمساطر والتدابٌر توجت بمنح القضاء اإلداري االختصاص بالبث فً 

 المحدث بموجب المحاكم 90/41 من القانون 8منازعات نزع الملكٌة، فبالرجوع إلى المادة 

اإلدارٌة فإن المحاكم اإلدارٌة هً المختصة فً الفصل والبث فً النزاعات المتعلقة بنزع 

الملكٌة ألجل المنفعة العامة
1

 وهذا ما أكدته المحاكم اإلدارٌة فً قراراتها كما قضت بذلك 

4/7/19952المحكمة اإلدارٌة بالرباط فً حكمها الصادر بتارٌخ 
. 

وهكذا تولى القضاء اإلداري للمحاكم اإلدارٌة بشقٌه قضاء الموضوع وقضاء 

االستعجال مراقبة سالمة اإلجراءات اإلدارٌة لنزع الملكٌة وبما أن نزع الملكٌة تمر 

مرحلة إدارٌة ومرحلة قضابٌة فإننا سوؾ نناقش دور القضاء اإلداري فً : بمرحلتٌن

 .المرحلة اإلدارٌة فً فرع أول ودور القاضً اإلداري فً المرحلة القضابٌة فً فرع ثانً

 .كٚه اٌمبػٟ اإلكاهٞ فٟ اٌّوؽٍخ اإلكاه٠خ ٌٕيع اٌٍّى١خ: اٌفوع األٚي

ٌعتبر إعالن المنفعة العامة واستصدار أمر التخلً أهم اإلجراءات اإلدارٌة التً 

تتخلل هذه المرحلة على اإلطالق إذ هً السند القانونً الذي ترتكز علٌه اإلدارة النازعة 

للملكٌة لمباشرة اإلجراءات الموالٌة، وكما هو معلوم فإن مسطرة نزع الملكٌة ٌجب أن 

                                                           
1

 كٚه اٌمؼبء اإلكاهٞ فٟ ؽّب٠خ ؽك اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ فٟ ِغبي ٔيع اٌٍّى١خ ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ِٕشٛهاد عّؼ١خ ٔشو :ػجل اٌؾ١ّل اٌؾّلأٟ- 

 173 ص ١ٔٛٔ2005خ ٚ اٌمؼبئ١خ اٌؼلك اٌضبٟٔ أوزٛثو ااٌّؼٍِٛخ اٌك
2

ٍىبْ ثبٌّغوة كهاٍخ لب١ٔٛٔخ ٚ لؼبئ١خ ِٕشٛهاد إل أٚهكٖ ػجل هللا ؽلاك لطبع ا04/07/1995 ثزبه٠ـ 214ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثبٌوثبؽ ػلك - 

. 2004ػىبظ ؽجؼخ ٠ٕب٠و 
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تهدؾ فً جمٌع الحاالت إلى القٌام بؤعمال تكتسً صبؽة المنفعة العامة وقد تفادت 

التشرٌعات تحدٌد مفهوم المنفعة العامة معتبرة ذلك من اختصاص الفقه والقضاء ومن تم 

فإن مراقبة مشروعٌة المنفعة العامة تقتضً مراقبة األهداؾ الحقٌقٌة التً ترمً إلٌها 

اإلدارة نازعة الملكٌة ووضع المنفعة العامة المعلنة على محك الرقابة من حٌث نوعها 

وثبوتها فعال وما إذا كانت تبرر فعال نزع الملكٌة المقرر ألجلها، الشًء الذي ٌجعل من هذه 

 . الرقابة على جانب كبٌر من األهمٌة واألولوٌة فً حماٌة حق الملكٌة

وبالرجوع إلى قضاء المجلس األعلى فً هذا الباب وعلى قلته نجده ٌحصر مراقبته 

على مشروعٌة المنفعة العامة فً نطاق ضٌق ٌشمل مراقبة سالمة اإلجراءات اإلدارٌة 

لنزع الملكٌة مع التسلٌم بسلطة اإلدارة التقدٌرٌة فً تعٌٌن المنفعة العامة للمشروع حسب ما 

تراه من حٌث نوعها، وتحدٌدها، ومن حٌث تحدٌد المساحة التً تراها ضرورٌة لتحقٌق 

المشروع
1

 بتارٌخ 217القرار األول تحت عدد : ، وأسوق على ذلك قرارٌن للمجلس األعلى

وحٌث ٌعٌب الطاعن على المتضرر المطعون فٌه إساءة استعمال " جاء فٌه 01/10/1987

 .السلطة وانعدام سبب نزع الملكٌة الذي هو المنفعة العامة 

لكن حٌث أنه بإنشاء مرآب فً العقار المنزوع ملكٌته الستعماله للمصلحة العامة 

كمستودع لناقالت الجماعة الحضرٌة تكون المنفعة العامة التً ٌتطلبها القانون لتبرٌر نزع 

الملكٌة متوفرة ولهذا فإن القرار المطلوب إلؽاإه ال ٌشوبه أي شطط
2

.  

لكن حٌث ٌتضح "  جاء فٌه 21/12/1975 صادر بتارٌخ 557والقرار الثانً عدد 

من مراجعة مشروعٌة المرسوم المطعون فٌه أن المنفعة العامة التً من شؤنها تم نزع ملكٌة 

القطعة األرضٌة التً ٌملكها الطاعنان تتجلى فً إحداث تجزبة سكنٌة بسوق أربعاء الؽرب 

إقلٌم القنٌطرة وحٌث اتضح من البٌانات التً قدمتها الجماعة بخصوص المشروع المزمع 

وحٌث أن اإلدارة تتوفر على سلطة ... إنجازه ٌتعلق بمشروع ذو طابع اجتماعً ألنه 

                                                           
1

 .174 ِوعغ ٍبثك ص :ػجل اٌؾ١ّل اٌؾّلأٟ- 
2

. 404 أل١ِٕخ عجواْ  ص اهٞلواه ِٕشٛه ثىزبة اٌمؼبء اإلك- 
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تقدٌرٌة لتحدٌد حاجٌاتها فٌما ٌرجع لمساحة األراضً الواجب نزع ملكٌتها لتحقٌق المنفعة 

"العامة المتوخاة من نزع الملكٌة إال إذا ثبت أن هناك انحراؾ فً استعمال السلطة
1

.  

أما إذا لم ٌحصل التصرٌح نهابٌا بالمنفعة العامة بقرار نزع الملكٌة فإن المجلس 

 23/08/1990األعلى قد قرر إلؽاء هذا القرار حسب ما جاء فً قراره الصادر بتارٌخ 

القرار الصادر عن المجلس البلدي القاضً بنزع الملكٌة دون التصرٌح "الذي جاء فٌه أن 

" بالمنفعة العامة ٌكون قد جاء خرقا لمقتضٌات الفصل األول من قانون نزع الملكٌة
2

. 

 10/12/1992إال أن القرار الصادر فً قضٌة الشركة العقارٌة مٌموزا بتارٌخ 

ٌمكن اعتباره تحوال فً المنفعة العامة وسٌر نحو ظهور نظرٌة الموازنة حٌث أن المجلس 

أثبت وجود انحراؾ فً سلوك اإلدارة، التً استؽلت ظروؾ الطاعنة مالكة العقار 

وسٌطرت على عقارها فقامت ببٌع قطع أرضٌة كانت الطاعنة قد حجزتها بؤموالها الخاصة 

بترخٌص من اإلدارة مما ٌفٌد أن الهدؾ الذي توخته اإلدارة كان هو تحقٌق كسب مادي 

على حساب مصلحة الطاعنة فقط
3

.   

 والمتعلق بشركة بونٌفالر وجاء فٌه 1997 ماي 7 بتارٌخ 500وفً قرار آخر عدد 

وحٌث أن االتجاه القضابً اإلداري ال ٌكتفً إلى النظر إلى تحقٌق المنفعة العامة نظرة " 

مجردة  إنما تجاوز ذلك إلى النظر فٌما ٌعود به القرار من فابدة تحقق أكبر قدر من 

المصلحة العامة وذلك عن طرٌق الموازنة بٌن الفابدة التً ٌحققها المشروع المزمع إنشاإه 

والمصالح الخاصة التً سٌمس بها وبالتالً تقٌٌم قرار نزع الملكٌة على ضوء مزاٌاه و 

 .كل ذلك فً نطاق المشروعٌة المخولة لقاضً اإللؽاء... سلبٌاته

وبالرجوع إلى كل من القضاء الفرنسً والقضاء المصري فً مجال مراقبة شرط 

المنفعة العامة المإسس علٌه مقرر نزع الملكٌة نجدهما قد انتهٌا بعد تطور وتدرج إلى 

اعتماد الموازنة بٌن المصالح وهو اتجاه أصبح بمقتضاه هذا القضاء ٌوازن بٌن المنفعة 

العامة التً ٌرمً إلٌها المشروع واألضرار التً قد تنشؤ عنه للملكٌة الخاصة وٌرجح بٌنهما 
                                                           

1
. 371لواه ِٕشٛه ثىزبة اٌّغٌٍ األػٍٝ ثّٕبٍجخ ِوٚه أهثؼ١ٓ ػٍٝ إٔشبئٗ ص -  

2
  94 ص 8لواه ِٕشٛه ثّغٍخ اإلشؼبع اٌزٟ رظله ػٓ ١٘ئخ اٌّؾب١ِٓ ثبٌم١ٕطوح اٌؼلك - 

3
. 170لواه أٚهكٖ ػجل اٌؾ١ّل اٌؾّلأٟ ِوعغ ٍبثك ص - 
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عن طرٌق المالبمة بٌن ما ٌرمً إلى تحقٌقه من منفعة عامة وبٌن ما سٌلحقه بمصالح عامة 

أخرى سٌمس بها وهو تطور وتحول مهم فً مجال الرقابة القضابٌة على المنفعة العامة 

ٌساٌر التطور الحاصل فً مدلول المفاهٌم االجتماعٌة واالقتصادٌة
1

.  

إال أنه تجب اإلشارة بخصوص مراقبة المنفعة العامة المعلن عنها إلى أن المنفعة 

العامة ٌعلن عنها فً الؽالب بارتباط بإحداث أو بهٌكلة أو بتوسٌع مرفق عام مما ٌإدي 

بالقضاء باالكتفاء بالواقعة المعلن عنها بصفتها هدؾ المنفعة والمرفق العامٌن دون الخوض 

فً صحتها وتقدٌرها وموازنتها ولعل جالء وضوح النٌة الحقٌقٌة لإلدارة نازعة الملكٌة فً 

ٌإدي إلى إبهام وؼموض ٌحجب وٌحول دون الرإٌة  (والتً قد تكومن منحرفة)ذلك  

الواضحة التً ترتكز علٌها المراقبة القضابٌة لشرعٌة المنفعة العامة وهو ما ٌإدي إلى أن 

مدى بسط تلك الرقابة ٌبقى فقط رهٌنا باعتماد مجرد بعض الظروؾ  والمالبسات ذات 

داللة على حصول االنحراؾ
2

.  

ٌمكن اإلشارة فً األخٌر أن القضاء اإلداري قبل الطعون بسبب الشطط فً استعمال 

السلطة التً رفعت إلٌه فً مواجهة مشارٌع ومقررات نزع الملكٌة وتولى بسط مراقبته 

على مشروعٌتها وسالمتها من حٌث تجاوز الحدود التً رسمها القانون لمشروع نزع 

 .الملكٌة و من القواعد التً أقرها بشؤن ذلك

إن الطعن باإللؽاء ضد مشروع مرسوم نزع الملكٌة مقبول مادام هذا المشروع - 1

نشر فً الجٌدة الرسمٌة وقامت اإلدارة نفسها بترتٌب اآلثار القانونٌة علٌه وأثبتت عنه 

حقوقا للؽٌر وأسقطت أخرى
3

. 

ٌجب أن ال ٌتضمن المشروع ما من شؤنه التؤثٌر فً مراكز المنزوع ملكٌتهم أو - 2

المس بحقوقهم ومن ذلك تضمٌنه إجراءات وآجال ال ٌتضمنها عادة إال مرسوم نزع 

الملكٌة
1

. 

                                                           
1

. 121أػّبي إٌلٚح األٌٚٝ ٌٍمؼبء اإلكاهٞ ص : اٌّزٕظو اٌلٚكٞ -  

 
2
 .177 ِوعغ ٍبثك ص :ػجل اٌؾ١ّل اٌؾّلأٟ-   

3
 . 404 ِٕشٛه ثىزبة اٌمؼبء اإلكاهٞ أل١ِٕخ عجواْ ص 06/1989 /29 ثزبه٠ـ 212لواه هلُ -   
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ٌجب على اإلدارة أن تقؾ فً المشروع عند الحدود التً رسمها المشرع - 3

لمشروع المرسوم المتعلق بنزع الملكٌة والمتمثلة فً اإلفصاح عن نٌة اإلدارة فً ممارسة 

 .سلطتها فً هذا المجال دون أن تعطً له أثرا قانونٌا وترتب عنه حقوقا وتسقط أخرى

ٌجب تضمٌن مشروع نزع الملكٌة كونه اتخذ باقتراح من الوزٌر المعنً باألمر - 4

 .تحت طابلة البطالن

ال ٌوجد ما ٌمنع اإلدارة من تالفً إختالالت سابقة وذلك بإصدار مرسوم جدٌد - 5

تحترم فٌه اإلجراءات القانونٌة وتتالفى فٌه العٌوب التً شابت  مقررها السابق
2

.  

هذا فٌما ٌخص دور القاضً اإلداري فً المرحلة اإلدارٌة لنزع الملكٌة فماذا عن دوره 

 .فً المرحلة القضابٌة

 .كٚه اٌمبػٟ اإلكاهٞ فٟ اٌّوؽٍخ اٌمؼبئ١خ ٌٕيع اٌٍّى١خ: اٌفوع اٌضبٟٔ

تعتبر المحاكم اإلدارٌة هً صاحبة االختصاص بالنظر فً دعوى نزع الملكٌة من 

 من القانون المحدث للمحاكم اإلدارٌة 37أجل المنفعة العامة وذلك بصرٌح عبارة الفصل 

واختصاصها هنا ٌقتصر على جوانب محددة فً دعوى نزع الملكٌة وهً دعوى الحٌازة و 

 .دعوى نقل الملكٌة

 .زعىي انحُاسة: انفمزة األونً

هً دعوى شرعت أساسا لتفادي تعقد المساطر اإلدارٌة وعرقلة برامج الدولة التً 

 . تحتاج فً كثٌر من األحٌان إلى السرعة فً اإلنجاز

وهً دعوى ٌطلب بواسطتها نازع الملكٌة السماح له بصفة استعجالٌة بحٌازة الملكٌة 

من اجل استؽاللها مقابل التعوٌض الذي تقترحه لجنة التقوٌم وهذا الطلب ٌبث فٌه ربٌس 

المحكمة اإلدارٌة بصفته قاضٌا للمستعجالت، أو القاضً الذي ٌنٌبه عنه لهذه الؽاٌة وفً 

 عندما ٌلتمس نازع الملكٌة الحٌازة ال 1982 ماي 6 من ظهٌر 24هذا اإلطار وطبقا للفصل 

                                                                                                                                                                                     
1
.  ِٕشٛه ثّغٍخ لؼبء اٌّغٌٍ األػٍٝ ثّٕبٍجخ ِوٚه أهثؼ١ٓ ٍٕخ ػٍٝ إٔشبئ07/12/1995ٗ ثزبه٠ـ 5323لواه -   

2
. 178 أٚهكٖ ػجل اٌؾ١ّل اٌؾّلأٟ ِوعغ ٍبثك ص 17/03/1999 طبكه ػٓ إكاه٠خ اٌوثبؽ ثزبه٠ـ 18أِو اٍزؼغبٌٟ رؾذ هلُ  -  
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ٌجوز لقاضً المستعجالت رفض اإلذن بالحٌازة إال بعد إٌداع المبالػ المقترحة من لدن 

 . نازع الملكٌة

وحكم نقل الحٌازة لٌس حكما نهابٌا ٌنهً مسطرة نزع الملكٌة ولكنه إجراء ٌمكن 

الجهة المعنٌة من االستٌالء على الملكٌة بإذن من القاضً للشروع فً استعمالها لؽرض 

المنفعة العامة وهنا ال ٌمكن للمالك األصلً االستبناؾ على الحكم أالستعجالً القاضً 

بالحٌازة كما ال ٌمكن االستبناؾ ضد الحكم لمنع نازع الملكٌة من حٌازة الملكٌة
1

. 

إن صفة االستعجالٌة لهذه الدعوى تتم بحكم القانون وتخضع للشروط العامة والشروط 

 .الخاصة

 من قانون المسطرة المدنٌة وهو 149توفر عنصر االستعجال بناء على الفصل - 1

 .شرط أساسً لٌنعقد االختصاص لقاضً المستعجالت

 من قانون المسطرة المدنٌة 152شرط عدم المساس بالجوهر بناء على المادة - 2

حٌث ٌمارس قاضً المستعجالت اختصاصه دون المس بؤصل الحق  فهو ٌبت فً 

 .اإلجراءات الوقتٌة التً ال تمس بما ٌمكن أن ٌقضى به فً الجوهر

وقد تولى ربٌس المحكمة اإلدارٌة بصفته قاضٌا للمستعجالت هذا الدور بعد إحداث 

المحاكم اإلدارٌة، حٌث مارس رقابته على سالمة اإلجراءات اإلدارٌة لنزع الملكٌة، ومن تم 

فدور القاضً اإلداري فً حماٌة حق الملكٌة، هو محصور فقط فً مراقبته لإلجراءات، 

التً ٌتعٌن على نازع الملكٌة القٌام بها للوصول إلى نزع الملكٌة، فقضى فً كثٌر من 

األحٌان بالموافقة على نقل الحٌازة لنازع الملكٌة كما رفض فً حاالت أخرى برفض طلب 

نقل الحٌازة بسبب الخرق الذي طال تلك اإلجراءات ومن هذه الخروقات التً تم رصدها 

قٌام اإلدارة بوضع ٌدها على العقار وإقامة بناٌات علٌه قبل مباشرة مسطرة نزع الملكٌة 

وهو خرق ٌجعل من لجوء اإلدارة إلى القضاء اإلستعجالً بالحٌازة أمرا متجاوزا ٌعرض 

طلب اإلذن بالحٌازة للرفض وهو ما ذهب إلٌه ربٌس المحكمة اإلدارٌة بمراكش وأٌدته 
                                                           

1
.  رطج١مبد اٌلػٜٛ اإلكاه٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ ِوعغ ٍبثك:ػجل هللا ؽلاك- 
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الؽرفة اإلدارٌة
1

لكن " الذي جاء فٌه 26/11/2002 بمقتضى قرارها الصادر بتارٌخ 

وخالفا لما أوردته المستؤنفة فً أسباب االستبناؾ فإنه ٌتبٌن من ظاهر الوثابق أنها وضعت 

ٌدها على العقار وأقامت علٌه عدة بناٌات قبل مباشرة مسطرة نزع الملكٌة والتً تسبق عادة 

اإلجراءات القضابٌة وتمهد إلٌها فٌبقى تمكٌنها من حٌازة األرض أمرا متجاوزا وبالتالً 

 ".ٌكون األمر القاضً برفض الطلب مصادفا للصواب

وقد تولى القضاء مراقبة اإلجراءات بصفة تلقابٌة وذلك تطبٌقا لما قضى به الفصل 

 السابق دونما حاجة إلى إثارة أي خرق بشؤنها من ذوي المصلحة كما أن هذا القضاء 24

 :عمد وهو بصدد بسط رقابته مراقبة تلك اإلجراءات إلى إثارة عٌوب أخرى منها

عدم جواز تقدٌم عرٌضة وحٌدة للمطالبة باإلذن بالحٌازة فً مواجهة المالك - 1

 .المنزوع ملكٌتهم ما دامت ال ترتبطهم أٌة عالقة مباشرة مشتركة 

ضرورة تضمٌن طلبات اإلذن بالحٌازة التعوٌض االحتٌاطً المقترح وتحدٌده - 2

وهو التعوٌض الذي ٌتعٌن إٌداعه بصندوق اإلٌداع و التدبٌر أو دفعه للمنزوع ملكٌتهم
2

. 

لقد أعطى القضاء االستعجالً اإلداري نفسه فً المقابل االختصاص باألمر - 3

بالتشطٌب على تسجٌل مشروع مقرر التخلً الواقع على العقار المقرر نزع ملكٌته نتٌجة 

 .تراجع اإلدارة عن هاته المسطرة من دون نشر مقرر التراجع بالجرٌدة الرسمٌة

 .كػٜٛ ٔمً اٌٍّى١خ ٚرؾل٠ل اٌزؼ٠ٛغ: اٌفموح اٌضب١ٔخ

فٌما ٌتعلق بهذه الدعوى فإن القضاء فً شخص قاضً الموضوع هو الذي ٌختص 

بالبت فٌها وٌتكفل بدراسة الملؾ والتحقق من سالمة المسطرة المتبعة لنزع الملكٌة فال 

ٌمانع فً نقل الملكٌة إال إذا بدا له عٌب من الضرر المادي الحاصل ولٌس المحتمل أي 

                                                           
1

 . 26/11/2002 ثزبه٠ـ 1016 ػلك 18أِو اٍزؼغبٌٟ ػٓ إكاه٠خ اٌوثبؽ هلُ - 
2

 اٌٍّى١خ ػٓ ٔيع اٌٍّى١خ ػوٚهح اٍزظلاهٖ ثّموه رؼل٠ٍٟ ٌٍّموه اٌمبػٟ ثبٌّٕفؼخ اٌؼبِخ أٚ ٔبىع  81/7 ِٓ لبْٔٛ اٌٍّى١خ هلُ 43 ٠َزٍيَ اٌفظً 

ِموه اٌزقٍٟ  ٚارقبم رلاث١و اإلشٙبه اٌٛاعجخ ثّمزؼٝ اٌفظً اٌضبِٓ ثشأْ مٌه اٌّموه أٌزؼل٠ٍٟ ػٍٝ أْ ال ٠ىْٛ اٌزواعغ لل ؽظً لجً اٌؾىُ ثٕمً 

.  اٌٍّى١خ
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حسب قٌمة العقار الخاضع لنزع الملكٌة، مساحته، موقعه، المنقوالت الموجودة فٌه، وكذلك 

التارٌخ الذي صدر فٌه مرسوم نزع الملكٌة و تقرٌر لجنة التقوٌم
1

.  

وٌترتب عن الحكم الصادر عن القاضً بنقل الملكٌة تخلٌص األراضً التً عٌنها 

مقرر التخلً من جمٌع الحقوق والتحمالت التً كانت تتحملها قبل صدور الحكم فتنقل 

 .ملكٌتها إلى نازع الملكٌة  فً مقابل التعوٌض الذي ٌحدده القاضً لفابدة ذوي الحقوق

والمالحظ أن قاضً اإلداري ٌقوم بنفس الرقابة على اإلجراءات اإلدارٌة لنزع 

الملكٌة معطٌا لنفسه الحق فً مراجعة تلك اإلجراءات اإلدارٌة ومراقبة سالمتها تلقابٌا 

باعتبارها من النظام العام فقرر رفض دعوى نقل الملكٌة، والتعوٌض نظرا إما لعدم اإلدالء 

بالوثابق المثبتة لسلوك المسطرة نزع الملكٌة، أو لعدم اإلدالء بالوثابق المثبتة إلجراء معٌن 

منها أو سلوك إجراء من اإلجراءات بصفة ؼٌر قانونٌة وحتى فً الحاالت التً ٌوافق 

القاضً اإلداري على نقل الملكٌة إلى نازع الملكٌة، فإنه ؼالبا ما ال ٌوافق على التعوٌض 

المقترح من لجنة التقوٌم وإنما ٌنتدب خبٌرا من المحكمة لكً ٌقٌم الثمن الحقٌقً للعقار وهذا 

ما دأبت علٌه المحاكم اإلدارٌة على تكرٌسه فً عدة أحكام كحكم إدارٌة الرباط بتارٌخ 

05/12/20052
15/07/20093 وكذلك حكمً إدارٌة فاس بتارٌخ 

 بتارٌخ 86 والحكم 

28/01/20094
 وأكدت جمٌع هذه األحكام على أن االستجابة لطلب نقل الملكٌة مشروط 

 من قانون 12-10-9-8باستٌفاء اإلجراءات المسطرٌة المنصوص علٌها فً الفصول 

 .  المتعلق بنزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة واالحتالل المإقت07/81

وأن التعوٌض فً إطار نزع الملكٌة ٌحدد وفق العناصر المنصوص علٌها فً 

 أعاله مع إعمال المحكمة لسلطتها التقدٌرٌة لتقٌٌم 07/81 من القانون 20الفصول 

 .التقدٌرات الواردة فً تقارٌر الخبرة حفاظا على المصلحة العامة وضمانا لحقوق األطراؾ

                                                           
1

.  اٌّزؼٍك ثٕيع اٌٍّى١خ ٚ االؽزالي اٌّؤلذ81/07 هاعغ ثٙنا اٌشأْ ِمزؼ١بد اٌمبْٔٛ 
2

 05/12/2005 ثزبه٠ـ 1718 ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثبٌوثبؽ ػلك -
3

. 15/07/2009 ثزبه٠ـ 196 ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك -
4

. 28/01/2009 ثزبه٠ـ 86 ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك -
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كما أن القضاء اإلداري مارس رقابته على اإلجراءات فً حالة تمسك نازع الملكٌة 

بؤنه تراجع عن نزع ملكٌة العقار موضوع النزاع  فلم ٌرتب لذلك أي أثر ما دام لم ٌثبت 

 من قانون نزع الملكٌة 43سلوك نازع الملكٌة للتدابٌر واإلجراءات الواجبة بمقتضى الفصل 

لٌتحقق التراجع المذكور وٌنتج آثاره التً رتبها الفصل المذكور
1

. 

وهكذا قضت المحكمة اإلدارٌة بمراكش بمقتضى حكمها الصادر بتارٌخ 

 بؤن دفع نازع الملكٌة بتراجعه عن 95-29 فً ملؾ القضاء الشامل رقم 26/03/1997

نزع الملكٌة دفع ؼٌر منتج ألي أثر ما دام لم ٌثبت أنه استصدر مقررا معدال للمقرر 

القاضً بإعالن المنفعة العامة متخذة بشؤنه تدابٌر اإلشهار المنصوص علٌها فً الفصل 

الثامن من قانون نزع الملكٌة وقد رفعت إلى المجلس األعلى عن طرٌق الطعن بالنقض 

منازعة تتعلق بتصحٌح  الحجز تنفٌذا للحكم القاضً بالتعوٌض المقابل لنقل الملكٌة دفع فٌها 

نازع الملكٌة بعدم استحقاق التعوٌض المطلوب ألن المصلحة العامة اقتضت اقتناء عقارا 

بؤن تراجع نازع الملكٌة عن نزع "آخر وألن المرسوم المتعلق بنزع الملكٌة تم إلؽاءه قضت 

الملكٌة ال تؤثٌر له بعد صدور الحكم القاضً بنقل الملكٌة والتعوٌض عنها ووصول القضٌة 

إلى مرحلة التنفٌذ
2

 ." 

وٌتم دفع التعوٌض المحكوم به مباشرة إلى ذوي الحقوق المنزوعة ملكٌتهم بعد 

التحقق من هوٌتهم وفً حالة منح التعوٌض لشخص آخر فإن اإلدارة تكون مسإولة عن 

خطبها وال ٌمكنها االمتناع  عن التنفٌذ بعلة أنه ال ٌمكنها التنفٌذ مرتٌن وقد ذهبت الؽرفة 

اإلدارٌة بالمجلس األعلى إلى اعتبار التنفٌذ فً مجال نزع الملكٌة ممكن ممارسته على 

أصول اإلدارة نازعة الملكٌة ألنها تخرج بإرادتها األموال المرصودة لهذه العملٌة وتضفً 

علٌها صبؽة الخصوصٌة قابلة للتنفٌذ علٌها فٌستطٌع قاضً المستعجالت األمر بمجموعة 

من الحجوز لدى الؽٌر
3

.  

                                                           
1

. 313 ِٕشٛه ثّغٍخ لؼبء اٌّغٌٍ األػٍٝ ثّٕبٍجخ ِوٚه أهثؼ١ٓ ٍٕخ ػٍٝ إؽلاصٗ ص 20/04/1995 ثزبه٠ـ 179لواه ػلك -  
2

.  ِوعغ ٍبثك:ػجل اٌؾ١ّل اٌؾّلأٟ- 
3

. 146كٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ اٌز١ّٕخ ِوعغ ٍبثك ص :   ثٕظبك٠ك ػجل هللا-
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إذن ٌالحظ من خالل اجتهادات المحاكم اإلدارٌة فً مجال نزع الملكٌة أنها قد 

تطورت من مجرد مراقبة لسالمة اإلجراءات المتبعة من طرؾ اإلدارة نازعة الملكٌة إلى 

مراقبة مدى مالءمة قرار نزع الملكٌة وهل فعال تتوخى اإلدارة من خالله المصلحة العامة، 

وهو تطور سٌحد من التطاول على حق من أهم الحقوق المنصوص علٌها دستورٌا وهو 

 .حق الملكٌة

كما أن االجتهاد القضابً سار إلى أبعد من ذلك فً مجال التعوٌض المستحق 

للمنزوع ملكٌته حٌث امتد إلى إمكانٌة الحجز على أموال اإلدارة فً حالة تماطلها فً دفع 

التعوٌض للمتضررٌن من قرار نزع الملكٌة وذلك لكً ال ٌكون الضرر مضاعؾ، ضرر 

من نزع الملكٌة وضرر فً الحرمان من التعوٌض فما هو إذن دور القاضً اإلداري فً 

 .التعمٌر؟

    كٚه اٌمبػٟ اإلكاهٞ فٟ ِٕبىػبد اٌزؼ١ّو: اٌّطٍت اٌضبٟٔ

عندما نتحدث عن التعمٌر وحتى عن إعداد التراب الوطنً باعتباره الزمة فإننا 

نتحدث باألساس عن سٌاسة تهدؾ من خاللها السلطات إلى التحكم أكثر وبشكل عقالنً فً 

المجال الترابً، قصد تنظٌمه والتحكم فٌه بما ٌحقق التنمٌة الشمولٌة والمتوازنة لمختلؾ 

جهات التراب الوطنً وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات التقنٌة والقانونٌة 

 .واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌتعٌن أن تمكن من إنماء متناسق وإنسانً للتجمعات السكنٌة

فالتعمٌر أو العمران كما ٌسمٌه البعض هو فً أساسه علم ٌقوم على تطبٌق التوقع 

العلمً بخصوص تحضٌر مراقبة كل ما ٌدخل فً التنظٌم المادي لمجتمع إنسانً وما ٌحٌط 

به، ومن خالل عدد من القواعد التً تتم صٌاؼتها فً شكل قوانٌن ذات طابع عام تفرض 

على اإلدارة واألفراد وجوب التقٌد بها قصد تهٌبة المجال وتنظٌمه
1

، ؼٌر أنه وبالنظر لما 

ٌعرفه قطع التعمٌر من تدخالت مركبة ومتداخلة العناصر نتٌجة التقاطع الذي ٌحصل  بٌن 

ما هو عقاري وما هو اجتماعً وسٌاسً ومالً، فضال عن تعدد المتدخلٌن فً هذا القطاع 

                                                           
1

. 16 ص 1997اٌزؼ١ّو ٚإػلاك اٌزواة اٌٛؽٕٟ  ِطجؼخ اٌجالثً فبً : ػجل اٌَالَ اٌّظجبؽٟ-  
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وعدم وضوح مجال تدخلهم، فإنه ؼالبا ما تثار منازعات فً هذا الصدد تعرض على أنظار 

القاضً اإلداري
1

. 

والقضاء اإلداري عندما ٌبث فً هذا النوع من المنازعات ٌحاول أن ٌقٌم نوعا من 

التوازن بٌن حق اإلدارة المشرفة على تطبٌق ومراقبة تدابٌر قوانٌن التعمٌر واحترامها 

وعدم اإلخالل بها، وبٌن حق المواطن بالمقابل فً الحصول على بناء مستوؾ لشروط 

لذلك فإننا سنحاول فً . ومعاٌٌر الجمالٌة والجودة ومحترم فً نفس الوقت لهذه الضوابط

هذا المطلب تناول مختلؾ جوانب هذه المنازعات من خالل رصد مختلؾ تدخالت التً 

 .ٌقوم بها القاضً اإلداري وذلك فً فرعٌن

 . المنازعات المتعلقة بالتجزبات العقارٌة: الفرع األول

 . المنازعات المتعلقة برخص البناء: الفرع الثانً

 إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزغيئبد اٌؼمبه٠خ :اٌفوع األٚي 

إن التطور العمرانً الذي عرفته المجتمعات الحدٌثة قد أفرز إشكاالت مرتبطة 

بوضعٌة األراضً وكٌفٌة تداولها واستؽاللها، وبهدؾ تحسٌن الوضعٌة السكنٌة ومعالجة 

المشاكل المرتبطة بمٌدان البناء والتجهٌز فقد تدخل المشرع ووضع الوسابل القانونٌة لتنظٌم 

عملٌة التجزبة، التً تترجم االختٌارات العمرانٌة إلى واقع ملموس، فهً التً   ٌرجع إلٌها 

 .تنفٌذ كل المقتضٌات واالختٌارات التً تحملها وثابق التعمٌر

فالتجزبات إذا ما تركت فقط لتقدٌر األشخاص دون تنسٌق تؤخذ أشكاال ؼٌر قانونٌة 

وؼٌر صالحة، وبالتالً فإن جهود السلطات فً وضع القوانٌن والتنظٌمات ستذهب سدى إدا 

 .لم ٌكن بإمكانها ممارسة تؤطٌر ومراقبة التجزبات

 المتعلق بالتجزبات العقارٌة والمجموعات  السكنٌة وتقسٌم 25-90إن القانون رقم 

العقارات، وضع الوسابل القانونٌة التً تمكن من ضمان مراقبة أفضل لعملٌة التجزبة 

 .وتقسٌم العقارات والحٌلولة دون قٌام تجزبات سرٌة وؼٌر قانونٌة

                                                           
1

.  43 ص 2008 كعٕجو 40اٌمؼبء اإلكاهٞ ٚاٌزؼ١ّو ِغٍخ اٌّؼ١به اٌؼلك : ػي اٌؼوة اٌؾِّٟٛ-  
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 التجزبات العقارٌة بؤنها تقسٌم عقار من العقارات عن 25-90وقد عرؾ القانون 

طرٌق البٌع أو اإلٌجار أو القسمة إلى بقعتٌن أو أكثر لتشٌٌد مبان للسكن أو لؽرض صناعً 

أو سٌاحً أو تجاري أو حرفً، مهما كانت مساحة البقع التً ٌتكون منها العقار المراد 

تجزبته
1

. 

وٌختص ربٌس المجلس البلدي طبقا لنفس القانون بتسلٌم رخص اإلذن بإحداث 

التجزبات العقارٌة وذلك بعد التؤكد من توفر التجزبة المراد إنجازها على الشروط المقررة 

فً األحكام التً تتضمنها تصامٌم التنطٌق وتصامٌم التهٌبة، ومطابقتها له، وله فً سبٌل 

ذلك استطالع رأي اإلدارة للتؤكد من ذلك
2

. 

 المتعلق بالتعمٌر والصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 12-90كما أن القانون رقم 

 ألزم للترخٌص بإنجاز التجزبات السكنٌة عدم 1992-6-17 الصادر بتارٌخ 31-92-1

 .منافاتها لألعراؾ العامة المخصصة لها األراضً الواقعة فٌها 

لذلك فإننا سوؾ نناقش فً هذا الفرع رقابة القضاء اإلداري على القرارات اإلدارٌة 

ورقابة القضاء اإلداري على  (فقرة أولى)الرافضة للترخٌص من أجل بناء التجزبات 

 . القرارات اإلدارٌة الساحبة للترخٌص بإنجاز التجزبات

 .  انمزاراث انزافضت نهتزذُص ببُاء انتجشئاث: انفمزة األونً

 الذي ٌنظم 90-25بالرجوع إلى القانون األساسً فً هذا المجال خاصة ظهٌر 

التجزبات العقارٌة والمجموعات السكنٌة وتقسٌم األراضً فإن اإلدارة ٌمكن أن ترفض 

 :الترخٌص ببناء التجهٌزات فً حاالت محددة

عدم  مطابقة ملؾ التجزبة للشروط الواردة فً تنظٌم التنطٌق وتصامٌم التهٌبة - 1

التً تعمل على مراعاة األؼراض المخصصة الستعمال األراضً، وكدا شروط البناء التً 

 .تتضمنها وثابق التعمٌر

                                                           
1

. 162-161اٌزغيئبد اٌؼمبه٠خ ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚاالعزٙبك ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ِوعغ ٍبثك ص : ِؾّل ثٛغبٌت- 
2

  65 ص2008-58ِٕشٛهاد اٌّغٍخ اٌّغوث١خ ٌإلكاهح اٌّؾ١ٍخ ٚاٌز١ّٕخ ِٛاػ١غ اٌَبػخ,لبْٔٛ ِٕبىػبد اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ : ِؾّل األػوط-  
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 .األراضً الؽٌر المحفظة- 2

 إذا كان العقار موضوع المشروع ال ٌتوفر على الخصابص العامة واألساسٌة، -3

وؼٌر موصول بشبكات الطرق والصرؾ الصحً، وتوزٌع الماء والكهرباء
1

. 

وبما أنه  ):  بما ٌل1995ً-11-28ووقؾ هدا التوجه قضت إدارٌة مراكش بتارٌخ 

ثبت أن ربٌس المجلس البلدي قبل اتخاذ قراره استطلع رأي اللجنة اإلقلٌمٌة للتعمٌر بشؤن 

طلب الطاعنٌن، فقررت رفض طلب إنجاز التجزبة السكنٌة ألن البقع األرضٌة المخصصة 

لبناء مسجد، وقد أدلى المطعون ضده فعال بنسخة من محضر اجتماع اللجنة المذكورة 

، وأدلى بنسخة من التصمٌم ورد فٌه ألن البقعة مخصصة لبناء 1992-07-12بتارٌخ 

 .مسجد 

وبناء على ذلك فإن المطعون ضده القرار احترم أحكام ومقتضٌات قانون التجزبات 

( األنفة الذكر10السكنٌة وقانون التعمٌر وخاصة المادة 
2

. 

لكن اإلشكال الذي ٌثور هنا هً الحاالت التً ٌسكت فٌها ربٌس المجلس البلدي عن 

 .اإلجابة على طلب الترخٌص ببناء تجزبة، فهل ٌعتبر سكوته رفضا؟

لقد فتح القانون للمجزئ إمكانٌة الحصول على الموافقة الضمنٌة إلحداث تجزبة 

عقارٌة، وذلك فً حالة سكوت ربٌس المجلس الجماعً لمدة ثالثة أشهر تبتدئ من تارٌخ 

 .إٌداع طلب إحداث التجزبة بمقر الجماعة

وٌجب إنجاز التجزبة فً هذه الحالة وفق ما تتطلبه األنظمة المعمول بها والسٌما 

.األحكام الواردة فً تصمٌم التنطٌق والتهٌبة
3

 

                                                           
1

 . اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ اٌزغيئبد90-25هاعغ ثٙنا اٌظلك ِمزؼ١بد اٌمبْٔٛ - 
2

 .127 ص 16 ِٕشٛه ثبٌّغٍخ اٌّغوث١خ ٌإلكاهح ٚاٌّؾ١ٍخ ٚاٌز١ّٕخ ػلك 1995-11-28 ثزبه٠ـ 212لواه اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثّواوش ػلك - 
3

 .  164 اٌزغيئخ اٌؼمبه٠خ ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚاالعزٙبك ِوعغ ٍبثك ص:ِؾّل ثٛغبٌت- 
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وفً هذا اإلطار صدر حكم عن إدارٌة الرباط
1

أن " جاء فٌه 1995-2-23 بتارٌخ 

سكوت ربٌس المجلس الجماعً عن الجواب عن طلب رخصة إحداث التجزبة المقدم إلٌه 

ٌعتبر بمثابة ترخٌص ضمنً عند انقضاء مدة ثالثة أشهر عن تارٌخ إٌداع الطلب طبقا 

 المتعلق بقانون التجزبات العقارٌة، وأن الرفض 1992-6-7 من ظهٌر 8لمقتضٌات المادة 

 ".الصادر عن نفس الربٌس بعد هده الرخصة الضمنٌة ٌتسم بتجاوز السلطة

كما ٌتعٌن على ربٌس المجلس الجماعً فً الحاالت التً ٌرفض فٌها طلب إحداث 

تجزبة أن ٌعلل رفضه، وذلك لتمكٌن صاحب الطلب من معرفة األسباب التً كانت وراء 

رفض الطلب حتى ٌتمكن من مناقشتها أمام المحكمة المختصة التً سوؾ تراقب 

مشروعٌتها ومدى مطابقتها للقوانٌن الجاري بها العمل، وكون قرار اإلدارة ؼٌر مشوب 

 .بؤي عٌب من العٌوب التً تجعله متسما بالشطط فً استعمال السلطة

وفً هذا اإلطار صدر عن مجلس الدولة الفرنسً
2

 قضى 1967-7-13 قرار بتارٌخ 

بإلؽاء قرار اإلدارة الرافض لمنح رخصة التجزبة لعدم شرعٌته والتسامه بالشطط فً 

 بإلؽاء قرار 1984-3-14استعمال السلطة، كما قضى كذلك فً قراره الصادر بتارٌخ 

اإلدارة الرافض لمنح الرخصة بحجة أن الملؾ ؼٌر متوفر على كل الوثابق الضرورٌة 

بعلة أن اإلدارة المختصة كان بإمكانها أن تطلب من المعنً باألمر فً رسالة مضمونة، 

اإلدالء بباقً الوثابق التً تنقص طلبه هذا فً الحاالت التً ترفض فٌها اإلدارة الترخٌص 

بإحداث التجزبات لكن فً حاالت أخرى تمنح اإلدارة موافقتها على طلب الترخٌص بإحداث 

 .التجزبة ثم تقوم فٌما بعد بسحب هذا الترخٌص فما رأي القضاء اإلداري فً ذلك؟

 

 

                                                           
1

.1995-.2-23 ثزبه٠ـ  71ؽىُ إكاه٠خ اٌوثبؽ ػلك - 
1
  

2
. 168اٌزغيئبد اٌؼمبه٠خ ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚاالعزٙبك ِوعغ ٍبثك ص : لواهاد أٚهك٘ب ِؾّل ثٛغبٌت - 
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 .انمزاراث انساحبت نهتزذُص بإحساث انتجشئت:انفمزة انثاَُت

ٌتعٌن على صاحب التجزبة بمجرد الحصول على اإلذن بإحداث التجزبة أن ٌقوم 

بإشهار هذه الرخصة، وذلك بؤن ٌجعلها فً متناول الجمٌع سواء بمقر الجماعة أو المحافظة 

على األمالك العقارٌة المعنٌة متضمنة المستندات التً ارتكز علٌها للحصول على اإلذن 

بالتجزبة، أو اللجوء إلى اإلعالنات، إال أنه كٌفما كان شكل وسٌلة اإلشهار المستعملة فإن 

 مضمون هذا اإلشهار ٌجب أن ٌشٌر إلى األماكن المودعة فٌها المستندات المتعلقة بالتجزبة

لكً ٌمكن اإلطالع علٌها من كل مهتم، كما ٌجب أن ٌتضمن  ( دفتر الشروط–التصامٌم )

اإلشهار مراجع اإلذن بالتجزبة وبعد مرور ستٌن ٌوما ٌصبح قرار الترخٌص محصنا ألنه 

ولد علٌه حقوقا مكتسبة، لذلك فإنه ال ٌجوز لإلدارة سحبه، كما جاء فً قرار الؽرفة اإلدارة 

بالمجلس األعلى
1

إن حصول المعنً باألمر على رخصة قانونٌة  "1998-2-6 بتارٌخ 

ومصادق علٌها من طرؾ السلطة المختصة، وبدءه فً إنجاز مشروعه الذي ٌكلفه أموال 

 ".باهظة، وقروضا متعددة ٌجعل قرار اإلدارة بسحب الترخٌص باطال وؼٌر صحٌح

وتؤسٌسا على عنصر الخطؤ الصادر عن اإلدارة ٌمكن للمستفٌد أن ٌحصل على 

تعوٌض ناتج عن الضرر الالحق به نتٌجة السحب الؽٌر الشرعً لرخصة التجزبة، 

19982-12-23بتارٌخ  قرار وتطبٌقها لهذا المبدأ فقد صدر عن المحكمة اإلدارٌة بمكناس
 

أن إٌقاؾ أشؽال تجزبة المدعً لمدة عشر سنوات بعد الترخٌص بإنجازها "جاء فٌه 

واإلشراؾ على االنتهاء منها ومنعه من االستمرار فً إنجازها، ودون القٌام بإنجاز مسطرة 

نزع الملكٌة طول هذه المدة بسبب تناقضات القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس 

البلدي المدعى علٌه، والتً تعلن العقار موضوع النزاع تارة منطقة خضراء وتارة منطقة 

صالحة للبناء، قد ألحق أضرارا فادحة للمعنً باألمر، األمر الذي ٌستوجب تعوٌضه عن 

، وقد ساٌر "هذه األضرار فً نطاق التوازن بٌن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

القضاء اإلداري المؽربً فً هذا االتجاه مجلس الدولة الفرنسً
3

 فً قراره الصادر بتارٌخ 

                                                           
1

.  1998-2-6 ثزبه٠ـ 202لواه اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّغٌٍ األػٍٝ ػلك - 
2

. 23/12/1998 ثزبه٠ـ 24لواه اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثّىٕبً رؾذ ػلك - 
3

. 164اٌزغيئبد اٌؼمبه٠خ ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚاالعزٙبك ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ص :  أٚهكٖ ِؾّل ثٛغبٌت1991-6-26لواه ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَٟ ثزبه٠ـ - 
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 بٌن شركة الكورووزٌر التجهٌز قضى بالتعوٌض لفابدة المدعٌة عن الضرر 26-2-1991

 .الالحق بها بسبب السحب الؽٌر الشرعً لرخصة التجزبة

هذا فٌما ٌخص المنازعات المتعلقة بالتجزبات، فماذا عن المنازعات المتعلقة برخص 

 .البناء؟

 إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثوفض اٌجٕبء: اٌفوع اٌضبٟٔ 

تعتبر رخصة البناء الوسٌلة القانونٌة التً تمكن المواطنٌن من االستؽالل األمثل  

لعقاراتهم كما تمثل أٌضا الوسٌلة التً تمكن الجهات اإلدارٌة المشرفة على قطاع اإلسكان 

من التؤكد على أن المشروع مستوفً لجمٌع الشروط التقنٌة المطلوبة
1

. 

إال أن اإلدارات المكلفة بممارسة شرطة التعمٌر كثٌرا ما تتجاوز فً استعمال 

سلطاتها، وتمس مصالح األفراد، لذلك فإن تدخل القضاء اإلداري كان الزما لخلق نوع 

التوازن بٌن تطلعات اإلدارة ألداء المهام المنوطة بها وبٌن االحترام الواجب لحقوق األفراد 

 .وحرٌاتهم، للقٌام بالنشاط الذي ٌساعدهم على استؽالل أفضل لعقاراتهم

لذلك ٌمكن القول إن معظم النوازل التً عرضت على أنظار المحاكم اإلدارٌة 

طرحت مجموعة من اإلشكالٌات المتعلقة بتدخل الجماعات المحلٌة فً مٌدان التعمٌر، 

 .حاول القاضً اإلداري من خاللها ترسٌخ مجموعة من األحكام

انطالقا مما سبق فإن دراستنا للمنازعات المتعلقة برخص البناء ستنصب على رقابة 

والقرارات الساحبة  (فقرة أولى)القضاء اإلداري على القرارات الرافضة للترخٌص بالبناء 

 .(فقرة ثانٌة)لرخص البناء 

 

                                                           
1

 .148كٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ اٌز١ّٕخ ِوعغ ٍبثك ص : ثٕظبك٠ك ػجل هللا-  



26 
 

 .لزاراث رفض انتزذُص بانبُاء: انفمزة األونً

تقتصر سلطة ربٌس المجلس الجماعً فً مجال رخص البناء على التؤكد من أن 

طلب الترخٌص بالبناء مطابق للمقتضٌات المنصوص علٌها قانونا فً مٌدان التعمٌر، لذلك 

فإن القاضً اإلداري لم ٌتردد فً إلؽاء المقرر اإلداري القاضً برفض اإلذن بالبناء متى 

 .تبٌن أمامه أي مخالفة لضوابط التعمٌر

وفً هذا االتجاه فإن إدارٌة الرباط
1

 ألؽت قرار ربٌس المجلس البلدي لمدٌنة المضٌق 

الذي رفض منح ترخٌص البناء ألحد المواطنٌن من أجل بناء مقاهً ومطاعم وهاتؾ 

عمومً، وقد أسس ربٌس المجلس البلدي رفضه كون العقار موضوع المشروع موجود فً 

منطقة تخالؾ الؽرض المرسوم فً وظابؾ التعمٌر، حٌث اعتبرت المحكمة قرار الرفض 

مشوبا بالتجاوز فً استعمال السلطة، لكون تصمٌم التهٌبة ال ٌشٌر إلى ذلك أي إلى المنع 

 .وال ٌوجد أي مبرر أو سبب أخر له

لكن حٌث إن " وهو الحكم الذي أٌدته الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى بتؤكٌدها أنه 

المحكمة اعتمدت أساسا فً حكمها إللؽاء القرار المطعون فٌه على ما ورد فً تقرٌر الخبٌر 

 وهً مخصصة إلقامة cعلى أن المنطقة المتواجدة بها األراضً المكتراة تعرؾ بحرؾ 

مشارٌع سٌاحٌة ترفٌهٌة، وأنه سبق للمجلس البلدي المستؤنؾ أن رخص لمالك قطعتٌن 

أرضٌتٌن تتواجدان داخل المنطقة المذكورة التً توجد بها بقعة الطاعن بإقامة مشروعٌن 

سٌاحٌٌن، الشًء الذي ٌخرق مبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة، وحٌث إنه بهذا التعلٌل 

المستفاد من وقابع ثابتة ٌكون ما انتهى إلٌه الحكم المطعون فٌه على صواب مادام أن 

القطعة المذكورة ال تعتبر حسب التقرٌر المذكور داخلة فً المنطقة الممنوع فٌها البناء مما 

"ٌكون معه حرٌا بالتؤٌٌد
2

. 

هذا فٌما ٌخص قرارات رفض الترخٌص بالبناء فمادا عن قرارات سحب الترخٌص 

 بالبناء؟

                                                           
1

 .193ِوعغ ٍبثك ص .  أٚهكٖ ػجل هللا ؽلاك رطج١مبد اٌلػٜٛ اإلكاه٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوث1998ٟ-10-1 ثزبه٠ـ 879ؽىُ  إكاه٠خ اٌوثبؽ ػلك - 
2

 (ث١ٓ هئ١ٌ اٌغّبػخ اٌؾؼو٠خ ثبٌؾ١َّخ ٚث١ٔٛٓ ١ٍِٛك )1999-5-6 ثزبه٠ـ 917لواه ِغٌٍ األػٍٝ ػلك  -
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 لزاراث سحب انتزذُص بانبُاء: انفمزة انثاَُت

إن قرارات سحب رخص البناء تتخذ من طرؾ اإلدارة مباشرة، أو بناء على طلب 

 .مقدم فً هدا الشؤن من طرؾ الؽٌر

بالنسبة للقرارات التً تقوم اإلدارة بسحبها مباشرة فٌقصد بها إنهاإه بالنسبة للمستقبل 

والماضً، أي إنهاء جمٌع اآلثار المترتبة عنه من ٌوم صدوره، بحٌث ٌصبح وكؤنه لم 

ٌصدر أصال، وإذا كانت اإلدارة حرة فً سحب قراراتها بعد دخولها حٌز التنفٌذ، فإن مثل 

 .هذا الحق ٌثٌر كثٌرا من الجدل

فبالنسبة للرخص القانونٌة ال ٌمكن سحبها مادامت قد ولدت حقوقا لألفراد، ألنه ال 

ٌجوز ألٌة سلطة إدارٌة المساس بها مادام أنه لم ٌثبت وجود وقابع من شؤنها أن تخالؾ 

االلتزامات والضوابط المطبقة فً هذا المجال، وهذا ما أكدته الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس 

إن المحكمة اعتبرت أن رخصة البناء التً منحت للمستؤنؾ علٌها سواء تعلقت : "األعلى

بتسٌٌج أرضها أوإقامة بناء علٌها، بؤنها رخصة قانونٌة رعٌت فٌها أحكام قانون التعمٌر، 

ولم ٌثبت أن المرخص لها قد أخلت بشروط الترخٌص كما أن األسباب التً استند إلٌها 

"المستؤنؾ لتعلٌل القرار سحب تلك الرخصة هً أسباب ؼٌر قانونٌة
1

. 

كذلك فإن المحكمة اإلدارٌة بالرباط
2

 أقرت بؤن العمل القضابً قد استقر على جعل 

شروط سحب القرار اإلداري تتجلى فً أن ٌنصب على قرار ؼٌر مشروع وأن ٌتم داخل 

وحٌث أن قرار منح رخصة البناء فً النازلة : "أجل ستٌن ٌوم المقررة لدعوى اإللؽاء

الحالٌة قد ثم بعد مضً أزٌد من ثمانٌة أشهر على تارٌخ صدوره، فإن هذا السحب ٌكون قد 

مس بحق مكتسب للطاعن ومتسما لذلك بتجاوز السلطة لعٌب مخالفة القانون وٌتعٌن 

 ". التصرٌح بإلؽابه

من خالل هذه األحكام التً أوردناها فً هذا المطلب المتعلق بمنازعات منح 

الرخص نالحظ أن القاضً اإلداري ٌسٌر فً اتجاه تضٌٌق سلطات اإلدارة الواسعة، 

                                                           
1

  . ث١ٓ هئ١ٌ اٌغّبػخ اٌؾؼو٠خ ثبٌؾ١َّخ ٚثٛش١ٕٓ ١ٍِٛكح6/5/1999 ثزبه٠ـ 517لواه اٌّغٌٍ األػٍٝ ػلك - 
2

ع  د ِٛاػٟ. َ.إ. َ.آفبق لؼبء اإلٌغبء فٟ ِغبي اٌزؼ١ّو َ ح   أٚهكٖ اٌؾبط شىو1998 ١ٔٛ٠ٛ 11 ثزبه٠ـ 610ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثبٌوثبؽ هلُ - 

  .247 ص 47/2004اٌَبػخ ػلك 
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وبالتالً وضعها فً حدودها المعقولة لتوفٌر أكبر قدر ممكن من الضمانة لحق المبادرة 

الفردٌة فً مجال التعمٌر،خصوصا فً األحوال التً ترفض فٌها اإلدارة الجماعٌة منح 

رخص البناء، أو رخصة إقامة تجزبة ألسباب واهٌة وؼٌر مبنٌة على أسس معقولة، األمر 

الذي ٌإدي إلى المساس بحق المبادرة الفردٌة، السٌما بالنسبة للفبات من المواطنٌن التً 

 .تجهل المساطر اإلدارٌة والقضابٌة

ومن جهة أخرى فإن قضاء المحاكم اإلدارٌة من خالل دعوى اإللؽاء فً مجال 

التعمٌر وإضافة إلى لحماٌته لحق المبادرة الفردٌة، فإنه أسهم فً ترسٌخ بعض المبادئ 

العامة للقانون، من قبٌل مبدأ استقرار المعامالت من خالل إلزام اإلدارة بعدم اتخاذ قرارات 

 .ذات أثر رجعً، أو سحب القرارات التً تكون قد اكتسبت حقوقا لألفراد

كما أن رقابة القاضً اإلداري على مختلؾ القرارات التً تتخذها اإلدارة الجماعٌة 

فً مٌدان التعمٌر، ٌكون قد أسهم فً خلق جو من االطمبنان وشجع على توجٌه المزٌد من 

االستثمارات إلى القطاع العقاري، وبالتالً تفعٌل حرٌة المبادرة الفردٌة فً هذا القطاع 

 .الذي ٌعد شدٌد الصلة بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

لكن هذا ال ٌعنً مطلقا أن دور القاضً اإلداري فً هذا السٌاق وصل إلى درجة 

الكمال، وإنما هو دور نسبً ٌتؤرجح بٌن الفعالٌة والمحدودٌة فإذا كان صحٌحا أن قضاء 

المحاكم اإلدارٌة ؼنً فعال بجملة من األحكام التً استطاعت أن تخلق أو على األقل تساعد 

على توفٌر الجو المالبم إلنعاش وتنشٌط التنمٌة المحلٌة، سواء فً مجال نزع الملكٌة ألجل 

المنفعة العامة أو مٌدان الرخص فإنه الزلت هناك العدٌد من اإلكراهات والعراقٌل التً 

 .تحول دون التدخل الفعلً والفعال لقاضً المحاكم اإلدارٌة

وكما هو معلوم فإن التنمٌة االجتماعٌة ال ترتكز فقط على قطاع اإلسكان وإنما تنمٌة 

العامل البشري ٌبقى حجر األساس فً أي تنمٌة، لذلك سوؾ نتطرق فً هذا المبحث إلى 

 .دور القاضً اإلداري فً تدبر الموارد البشرٌة
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 زور انماضـٍ اإلزارٌ فـٍ انتًُُت انًحهُت يٍ ذالل : اٌّجؾـش اٌضبٟٔ

                    يُاسعاث تسبُز انًىارز انبشزَت
 

ٌقصد بتدبٌر المواد البشرٌة كل األنشطة التً تهدؾ إلى توجٌه الموظؾ داخل 

اإلدارة،عبر مجموعة من العملٌات المتمثلة فً تحفٌز الموظفٌن وتحسٌن عالقتهم ببعضهم 
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بعض، وتقسٌم أدابهم، وعقلنة توزٌعهم، وؼٌرها من األنشطة التً من شؤن تحقٌقها أن 

تضمن الفعالٌة والمردودٌة فً الموارد البشرٌة
1

. 

وعلٌه فإذا كانت اإلدارة قد سعت إلى بلورة هذه المفاهٌم فً إطار هٌكلتها من خالل 

إحداث مدٌرٌات لتدبٌر الموارد البشرٌة، فً اتجاه االنتقال من المقاربة التقلٌدٌة لتسٌٌر 

شإون الموظفٌن، إلى منظور حدٌث لتدبٌر الموارد البشرٌة فإن هذا لم ٌمنع القاضً 

اإلداري من فرض رقابته على هذه العملٌة سٌما وإذا علمنا أن فبة الموظفٌن والعاملٌن فً 

مرافق الدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة تشكل شرٌحة واسعة من المجتمع، 

بحٌث تعتبر الطبقة األكثر احتكاكا باإلدارة، وبالتالً تكون حقوقها أكثر عرضة لالنتهاك
2

 

 .األمر الذي ٌنعكس سلبا على مردودٌة هذه الموارد 

لذلك وبحكم الدور الذي تلعبه المحاكم اإلدارٌة فً حماٌة الحقوق والحرٌات، فإن 

المشرع قد أسند إلها اختصاص النظر فً قضاٌا الوضعٌة الفردٌة لهإالء قصد حماٌتهم من 

 .الخروقات التً قد ٌتعرضون إلٌها بمناسبة أدابهم لنشاطهم

 المحدث بموجبه المحاكم اإلدارٌة قد حدد 41-90انطالقا مما سبق فإن القانون 

الموظفٌن والعاملٌن فً )الفبات المعنٌة بمنازعات الوضعٌة الفردٌة بصرٌح المبادرة فً 

وبما أن ما ٌهمنا على الخصوص  (مرافق الدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة

هو الموظفٌن والعاملون فً مرافق الجماعات المحلٌة، فإن أهم المنازعات المتعلقة بهم 

تتمثل فً المنازعات المتعلقة باإلخالل بااللتزامات والواجبات الملقات على عاتق الموظفٌن 

والعاملٌن فً مرافق هذه الجماعات المحلٌة، وكذلك النزاعات المتعلقة بحقوق الموظفٌن 

والعاملٌن بهذه المرافق، حٌث أوجبت المحاكم اإلدارٌة على الجماعات المحلٌة، ضرورة 

احترام مجموعة من الضمانات والحقوق فً مواجهة هإالء سعٌا إلى تكرٌس مبدأ 

 .المشروعٌة 

                                                           
1

 2003فٟ ِبكح رلث١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٍٕخ  (ٚؽلح اإلكاهحٚاٌز١ّٕخ )ِؾبػواد أٌم١ذ ػٍٝ ؽٍجخ إٌَخ األٌٚٝ ِٓ االٌٍَه اٌضبٌش : ِؾّل ا١ٌؼمٛثٟ- 

عبِؼخ ػجل هللا اٌَؼلٞ و١ٍخ اٌؾمٛق  ؽٕغخ  
2

   244رطج١مبد اٌلػٜٛ اإلكاه٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ ِوعغ ٍبثك ص : ػجل هللا ؽلاك – 
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لذلك فإننا سوؾ ندرس هذا المبحث من خالل تقسٌمه إلى الحماٌة القضابٌة للموظفٌن 

 . (مطلب ثانً)والحماٌة القضابٌة لؽٌر الموظفٌن  (مطلب أول)فً مرافق الجماعات المحلٌة 

 اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ ِوافك اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ: اٌّطٍت األٚي

من المنظور التشرٌعً ٌتحدد مفهوم الموظؾ حسب الفصل الثانً من النظام 

19581األساسً للوظٌفة العمومٌة لسنة 
كل شخص ٌعٌن فً وظٌفة قارة، وٌرسم فً ) فً 

ونفس التعرٌؾ ورد فً مرسوم  (إحدى درجات السلم الخاص بؤسالك اإلدارة التابعة للدولة

كل شخص ٌعٌن فً ) بشؤن القانون األساسً الخاص بموظفً الجماعات المحلٌة 21977

وبهذا ال ٌختلؾ تعرٌؾ  (منصب دابم، وٌرسم بإحدى درجات تسلسل أسالك الجماعات

الموظؾ الجماعً عن الموظؾ العام للدولة، لٌكون بالتالً الموظؾ المخاطب  بالمنازعة 

المتعلقة بالوضعٌة الفردٌة هو الشخص المعٌن فً وظٌفة قارة ومرسم فً إحدى رتب السلم 

الخاص بؤسالك اإلدارة التابعة للدولة أو الجماعة
3

. 

بعد هذا التحدٌد الضروري للموظفٌن المعنٌٌن بمنازعات الوضعٌة الفردٌة بقً أن 

نتساءل عن الضمانات القضابٌة التً ٌوفرها القاضً اإلداري للموظفٌن أثناء التؤدٌب، 

 .والضمانات التً ٌوفرها القضاء لحماٌة حقوق الموظؾ

  اٌؼّبٔبد اٌمؼبئ١خ ٌٍّٛظف أرٕبء اٌزأك٠ت  :انفزع األول 

إن اإلدارة فً عالقتها بالموظفٌن تتمتع بجملة من الحقوق واالمتٌازات تستطٌع من 

خاللها ضبط وتقٌٌم سلوكات الموظفٌن، فتدبٌر الموارد البشرٌة ال ٌمكن أن ٌكون كامال فً 

ؼٌاب هذه السلطة التؤدٌبٌة
4

. 

وٌقصد بالمسطرة التؤدٌبٌة تمتع العاملٌن والمتعاملٌن مع اإلدارة بكافة ومختلؾ أوجه 

العلم المسبق بقراراتها اإلدارٌة الموجهة إلٌهم وتعنً هذه المسطرة أنه ال ٌجوز اتخاذ بعض 

القرارات اإلدارٌة الفردٌة إال بعد تمكٌن األفراد من تقدٌم مالحظاتهم
1

. 

                                                           
1

 914 ص1958 أثو٠ً 11 ثزبه٠ـ 2372ه ػلك  - ط 1958 فجوا٠و 4 اٌّٛافك 1379 شؼجبْ 4 ثزبه٠ـ 1-58-008اٌظ١ٙو اٌشو٠ف هلُ   -
2

 .27ص1977 شزٕجو 28 ثزبه٠ـ 3387 ثشأْ إٌظبَ األٍبٍٟ اٌقبص ثبٌّٛظف١ٓ اٌغّبػ١ٓ ط ه ػلك 1977-9-27ِوٍَٛ ِؤهؿ فٟ - 
3

إٌياػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌٛظ١فخ اٌفوك٠خ ٌٍّٛظف١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّوافك اٌؼبِخ ث١ٓ اٌمؼبء اٌشبًِ ٚلؼبء اإلٌغبء َ َ إَ د : ِٞؾّل طمٍٟ ؽ١َٓ -

 .91 ص 2004-47ٍٍَخ ِٛاػ١غ اٌَبػخ اٌؼلك 
4

 .120رطج١مبد اٌلػٜٛ اإلكاه٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ ِوعغ ٍبثك ص : ػجل هللا ؽلاك- 
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 وتعتبر دعوى اإللؽاء أهم سالح ٌتوفر علٌه الموظؾ العمومً فً مواجهة اإلدارة 

  .عندما تستعمل سلطاتها التؤدٌبٌة دون مراعاة مختلؾ الضمانات

 ضًاٌ حك انسفاع: انفمزة األونً

ٌشكل حق الدفاع ضمانة كبرى للموظفٌن فرؼم أنه منصوص علٌه فً القانون
2

  

فهو ٌعتبر حسب االجتهاد القضابً من المبادئ العامة للقانون، لذلك فإن اإلدارة ملزمة 

بتطبٌق حق الدفاع، بمعنى االستماع من جانب تلك األخٌرة لألفراد المعنٌٌن بها ومناقشتهم 

مسبقا، وقد أسس القضاء اإلداري أحكامه الصادرة بشؤن حق الدفاع كقاعدة إجرابٌة بصفة 

عامة على فلسفة مإداها التوفٌق فٌما بٌن كل من المصلحتٌن العامة لإلدارة والخاصة 

لألفراد المقصودٌن بالقرارات اإلدارٌة، أي بعبارة أخرى أكثر تحدٌدا، إخضاع تلك الرقابة 

لسٌاسة الموازنة فٌما بٌن توفٌر الضمانات للموظفٌن العاملٌن مع اإلدارة فً ظل مبدأ 

المشروعٌة اإلدارٌة وعدم شل فاعلٌة قرارات اإلدارة
3

 . 

وهذا التوجه للقضاء اإلداري ٌإكد ضرورة تمكٌن الموظؾ من ضمانات تجاه 

السلطة اإلدارٌة، بدون أن ٌمس ذلك اختٌاراتها العادٌة وٌقتضً حق الدفع كما أقر بذلك 

اإلجهاد القضابً، ضرورة إخطار الموظؾ، بما هو منسوب إلٌه أوال ثم تمكٌنه من 

 .اإلطالع على ملفه ثانٌا والتصرٌح بوسابل دفاعٌة ثالث

 ػّبْ اإلفطبه اٌَّجك - 1 

هذا اإلجراء ٌفٌد أن اإلدارة تكون ملزمة بإخطار المعنً باألمر بالقرار الذي ترٌد 

اتخاذه فً مواجهته قبل حدوثه، وقد رتب القاضً اإلداري عن اإلخالل بهذا القٌد تعرض 

أن اإلخطار لم "قرار اإلدارة الجماعٌة لإللؽاء، كما ذهبت إلى ذلك إدارٌة وجدة بتؤكٌدها 

مم جعل المقرر ,ٌقع بصفة قانونٌة، وأن المقتضٌات القانونٌة لم تحترم من طرؾ اإلدارة

                                                                                                                                                                                     
1

 . ِٓ اٌمبْٔٛ األٍبٍٟ ٌٍٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ67اٌفظً - 
2

محمد األعرج المنازعات المتعلقة بالوضعٌة الفردٌة للموظفٌن والعاملٌن فً مرافق الجماعات المحلٌة، قانون منازعات الجماعات المحلٌة - 

 .21مرجع سابق ص 
3

المنازعات المتعلقة بالوضعٌة الفردٌة للموظفٌن والعاملٌن فً مرافق الجماعات المحلٌة، قانون منازعات الجماعات المحلٌة : محمد األعرج- 

 .23مرجع سابق ص 
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"المطعون فٌه مشوب بالشطط فً استعمال السلطة
1

 وكذا إدارٌة مراكش عند ما قضت 

ألن هذا األخٌر خال من المشروعٌة، ألنه لم ٌحترم الضمانات "بإلؽاء المقرر المطعون فٌه 

"المتمثلة فً سابق اإلخطار
2

. 

واألصل أن هذا اإلخطار ال ٌخضع لشكل معٌن بحٌث لم ٌشترط المشرع شكال معٌن 

له لكن أي كان شكل هذا اإلخطار فإنه ٌتعٌن أن ٌتضمن العناصر الكافٌة لتحقٌق العلم به 

علما ٌقٌنا، ألن هذا اإلجراء ٌعد مبدءا عاما للقانون ال ٌمكن لإلدارة تجاهله، وٌطبق حتى 

فً ؼٌاب نص قانونً أو تنظٌمً العتباره من الضمانات اإلجرابٌة لحق الدفاع كما أكدت 

إخطار المعنً بؤمر بالمخالفات المنسوبة إلٌه قصد إبداء "على ذلك إدارٌة مكناس بقولها 

مواقفه منها قبل توقٌع الجزاء علٌه ٌقتضٌه مبدأ حق الدفاع الذي ٌعتبر من المبادئ العامة 

"الواجبة التطبٌق ولو فً ؼٌاب نص قانونً
3

. 

وال ٌكتفً القاضً اإلداري بإثبات أن اإلدارة وجهت اإلخطار إلى المعنً بؤمر ولكن 

 .ٌشترط أن تثبت هذه األخٌرة أنها قد سلمت اإلخطار إلى المعنً باألمر فعال

 : ؽك اإلؽالع ػٍٝ اٌٍّف– 2 

إن اإلدارة الجماعٌة تكون مسإولة عن تمكٌن الموظؾ من االطالع على ملفه 

واإلحاطة بمضمون الوثابق اإلدارٌة الملحقة به، وقد أكد اجتهاد المجلس األعلى على هذا 

امتناع اإلدارة عن تمكٌن محامً الطاعن من اإلطالع على ملفه "اإلجراء بتقرٌره أن 

اإلداري، بدعوى أنه سري فً إطار المحافظة على الملفات السرٌة للموظفٌن، ٌشكل إخالال 

"جوهرٌا بحقوق الدفاع
4

 ونفس االتجاه استقرت علٌه باقً المحاكم اإلدارٌة بتؤكٌدها أن هذا 

اإلجراء من الضمانات الجوهرٌة التً ٌترتب على عدم احترامها إلؽاء مقررات الجهة 

أن الطاعن لم ٌتمتع بالضمانات الكافٌة قبل "اإلدارٌة، كما ٌصادؾ فً حكم إدارٌة مكناس

                                                           
1

 منشور بالدلٌل العلمً االجتهاد القضائً فً المادة اإلدارٌة لألستاذ بوعشٌق م م أ م ت سلسلة 23/1/2002 بتارٌخ 24حكم إدارٌة وجدة عدد  -

 . 182دالئل التسٌٌر الجزء الثانً ص 
2

 .182 ص 27 منشور بمجلة المحامً عدد 11/4/1995 بتارٌخ 47حكم إدارٌة مراكش عدد - 
3

 أورده محمد األعرج قاضً المحاكم إدارٌة وحماٌة حقوق الموظف من خالل الرقابة على 8/4/1999 بتارٌخ 33حكم إدارٌة مكناس عدد - 

 . 107 ص 2004 47مسطرة حق الدفاع م م أ م ت سلسلة مواضٌع الساعة عدد 
4

 .50 ص 1970 – 1966لواه ِٕشٛه ِغّٛػخ  لواهاد اٌّغٌٍ األػٍٝ رؾذ إػلاك وزبثخ اٌلٌٚخ فٟ اٌشؤْٚ اإلكاه٠خ ٌٍَٕٛاد - 
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اتخاذ عقوبة العزل فً حقه، وأنه حرم من حقوق الدفاع، مما ٌجعل المقرر متسما بالشطط 

"فً استعمال السلطة
 1.

 

إن القاضً اإلداري فً حاالت عدٌدة أسهم فً عملٌة ضبط الموازنة بٌن كل من 

المصلحتٌن اإلدارٌة والفردٌة بصدد تحقٌق قاعدة التمكٌن من اإلطالع على الوثابق 

اإلدارٌة، مقررا عدم منح هذا الحق إال للفرد الذي ٌعنٌه القرار اإلداري المزمع إصداره، 

وبالمقابل ذلك إلزام اإلدارة فً هذه الحالة بتمكٌن المعنً من المعرفة واالطالع الكاملٌن 

وفً صورة شاملة على الوثابق اإلدارٌة وباإلضافة إلى وجوب قٌام اإلدارة بتسهٌل عملٌة 

االطالع فً محل اإلدارة وذلك بتٌسٌر األمر على المتعاملٌن وإحاطتهم بكافة الظروؾ 

والمالبسات المكونة لعقٌدة اإلدارة والمتوقع إصدار القرار اإلداري فً ضوبها هو ما دفع 

بالقاضً اإلداري إلى اعتبار إعالن اإلدارة للشخص المعنً بهذه الظروؾ والمالبسات 

مشافهة أمر ال ٌدحض من سالمة أي قرار صادر بناء على ذلك، حتى بفرض عدم طلب 

 .ذلك الشخص المعنً لحقه فً اإلطالع على الوثابق اإلدارٌة التً تعنٌه

  ػّبْ اإلؽبٌخ ػٍٝ اٌّغٌٍ اٌزأك٠جٟ–3  

إن اإلحالة تكون ملزمة لإلدارة بخصوص العقوبات ذات الدرجة الخطٌرة وهً 

الحذؾ من البحة الترقً، االنحدار من الطبقة، والقهقرة من الرتبة والعزل من ؼٌر توقٌؾ 

حق التقاعد فً كل هذه الحاالت تكون اإلحالة على المجلس التؤدٌبً شكلٌة أساسٌة ال ٌستقٌم 

 .القرار التؤدٌبً بدونها

وقد صدرت عن المحاكم اإلدارٌة عدة أحكام فً هذا الشؤن، أقرت بموجبها ضرورة 

إحالة الموظؾ على المجلس التؤدٌبً للنظر فً األفعال المنسوبة إلٌه فالقاضً اإلداري من 

إذا "خالل هذه األحكام ٌراقب التكٌٌؾ الذي أعطته اإلدارة للوقابع المنسوبة للمعنً بحٌث 

كان للمجلس التؤدٌبً صالحٌة تقدٌم الحجج لتكوٌن قناعته، فإنه ال ٌكفً مجرد عمومٌات، 

                                                           
1

 .141 ص 13 ِغٍخ اٌّؾبِبح ػلك 8/4/1999 ثزبه٠ـ 30 ؽىُ إكاه٠خ ِىٕبً ػلك -
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وٌعد مشوب باستعمال السلطة المقرر التؤدٌبً الذي بنً على بحث إداري ال ٌتضمن 

"التعرٌؾ بالمصادر التً أخذت عنها األفعال المنسوبة للموظؾ
1

 . 

كما ٌراقب القاضً أٌضا بنفس المناسبة مدى حٌاد المجلس التؤدٌبً بحٌث قضى بؤن 

ترأس المجلس التؤدٌبً من طرؾ المفتش العام رؼم أنه هو الذي حرر تقرٌر التفتٌش "

... المستند إلٌه تؤدٌب الطاعن جعل من الربٌس خصما وحكما وأبعده عن الحٌاد والتجرد

مما أضفى على القرار المطعون فٌه صبؽة عدم المشروعٌة فً فقدان الطاعن للضمانات
2

. 

واألكثر من هذا هو أن القاضً اإلداري أضحى ٌراقب مدى مالءمة العقوبة األدبٌة 

أٌضا بحٌث ال ٌكتفً عند الحدود التً ذكرناها سالفا وإنما ٌراقب مدى تناسب العقوبة مع 

المخالفة حتى ولو كانت هذه األخٌرة قد مرت فً إجراءات ومساطر سلٌمة من الناحٌة 

القانونٌة
3

. 

 . انضًاَاث انمضائُت نحًاَت حمىق انًىظف: انفمزة انثاَُت

 24تتعدد حقوق الموظؾ العمومً التً أقرها قانون الوظٌفة العمومٌة الصادر فً 

، فمنها ما له صبؽة مادٌة بواسطتها ٌقوم الموظؾ العمومً بتدبٌر شإون 1958فبراٌر 

حٌاته من ملبس ومؤكل ومصارؾ عابلة، ومنها ما له صبؽة معنوٌة ٌكون لها أثر إٌجابً 

على الوظٌفة التً ٌإدٌها، وهذه الحقوق تعتبر فً حقٌقة األمر حوافز للموظؾ، من أجل 

االرتقاء بالجهاز اإلداري إلى المردودٌة والفعالٌة، فماهً هذه الحقوق؟ وهل استطاع 

 .القضاء اإلداري ضمانها للموظؾ؟

 رمبػٟ األعو-  1 

 فإن األجر ٌشمل المرتب 26 وخاصة الفصل 1958-2-24حسب ظهٌر 

والتعوٌضات العابلٌة، وجمٌع التعوٌضات األخرى، والمنح المحدثة بواسطة نصوص 

تشرٌعٌة وتنظٌمٌة، ولهذا ٌمكن اعتبار األجر بالنسبة للموظؾ مقابل مالً ٌتقاضاه عن 

عمله، وٌستحقه من تارٌخ تسلمه العمل، ولألجر أهمٌة كبٌرة حٌث أن األؼلبٌة الساحقة من 

                                                           
1

 .110لبػٟ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ٚؽّب٠خ ؽمٛق اٌّٛظف ِٓ فالي اٌولبثخ ػٍٝ َِطوح ؽك اٌلفبع ِوعغ ٍبثك ص : أٚهكٖ ِؾّل األػوط- 
2

 ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك - 
3

 .99 ص 29/1999د ػلك .َ.ا.َ. ِٕشٛه 8/3/1999َ ثزبه٠ـ 179ؽىُ إكاه٠خ اٌوثبؽ ػلك - 
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الموظفٌن تعتمد علٌه فً توفٌر عٌشها، فإذا حرمت منه فإنها ال تستطٌع سد متطلبات 

الحٌاة،مما سٌعكس مشاكل كثٌرة كانخفاض المستوى المادي واألخالقً، فٌنشر اإلهمال 

وٌعم الكسل وتقل المردودٌة، وٌفسح المجال لظهور المحسوبٌة، وتفشً األمراض 

االجتماعٌة كالرشوة واإلخالل بالواجبات، لهذا ٌعتبر تؤمٌن األجر من الضرورٌات 

األساسٌة التً ٌجب مراعاتها، وفقد أكدت الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى
1

 على أن قرار 

وزٌر الداخلٌة القاضً برفض تسدٌد مرتب الطاعن عن فترة توقٌفه عن العمل ٌعتبر مشوبا 

بعدم المشروعٌة وفً قرار آخر للؽرفة اإلدارٌة
2

 ألؽى قرار ربٌس جماعة سٌدي عبد القادر 

بإقلٌم الحسٌمة القاضً بالتشطٌب على أحد موظفً الجماعة من البحة موظفً الجماعة 

والحكم تبعا لذلك بإرجاعه لعمله وأداء مستحقاته الشهرٌة بعلة أن الموظؾ المصاب  

 من النظام 44بمرض طوٌل األمد ٌحتفظ بكامل مرتبه خالل السنوات الثالثة طبقا للفصل 

 .األساسً للوظٌفة العمومٌة 

 ؽك اٌزول١خ - 2 

توجد ثالثة أنواع للترقٌة، الترقٌة فً الرتبة، والترقٌة فً الدرجة، ثم الترقٌة من 

 .إطار إلى إطار، وتعتبر الترقٌة من الحقوق األساسٌة للموظؾ العمومً

وٌقصد بالترقٌة فً الرتبة تطور الحٌاة اإلدارٌة للموظؾ من الرتبة الدنٌا إلى الرتبة 

العلٌا، وبالتالً تحسن وضعٌته المادٌة بصفة مسترسلة زمنٌا، أما الترقٌة فً الدرجة فهً 

ولوج درجة أعلى من اإلطار الذي ٌوجد فٌه الموظؾ قصد ممارسة مهام جٌدة، تطابق 

درجة الترقٌة، وتمتع الموظؾ بحق الترقٌة، الؽرض منه القٌام بعمله طمعا ولٌس خوفا، 

فالموظؾ النشٌط ٌترقً قبل زمالبه وقبل انقضاء المدة الالزمة للترقٌة باألقدمٌة، وبهذا 

ٌمكن االستفادة من طموحه وحبه للترقٌة للدفع بؤعمال الوظٌفة نحو المردودٌة والفعالٌة
3

. 

والمإكد أن لإلدارة سلطة تقدٌرٌة فً ترقٌة الموظفٌن عن االختٌار، إال أن هذا ال 

ٌعنً أن لإلدارة الحرٌة المطلقة فً ذلك بال ضابط وال مراقب، وإنما حدود سلطتها تتمثل 

                                                           
1

 .12/1965 /22 بتارٌخ 541قرار الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى عدد - 
2

 .16/10/2008  بتارٌخ  802قرار الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى عدد - 
3

 .117 / 112 ص 1992اٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّغوث١خ اٌطجؼخ األٌٚٝ ٚوبٌخ اٌظؾبفخ ٚاإلػالَ اٌلاه اٌج١ؼبء غشذ : ِؾّل اٌقٍفٟ- 
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فً عدم إساءة استعمالها، وتنحصر فً الؽاٌة التً أملتها، وهً اختٌار األكفؤ واألصلح 

لإلدارة سلطة تقدٌرٌة فً مجال ترقٌة "للترقٌة، وهو ما قضى به القاضً اإلداري بقوله 

"موظفٌها باالختٌار إال أنها ملزمة ببعض الضوابط وعدم االنحراؾ فً عملٌة االختٌار
1

 

بمعنى أن اإلدارة تقدر وبدون معقب علٌها عناصر الكفاءة والصالحٌة عند ترجٌح موظؾ 

على أخر، وتعتمد فً هذا الترجٌح على وقابع صحٌحة تإدي إلٌه، لكن دون خرق مبدأ 

 .المساواة بٌن الموظفٌن ودون االنحراؾ فً استعمال السلطة

وقد اعتبر من قبٌل االنحراؾ فً استعمال السلطة، تخطً اإلدارة للموظؾ فً 

الترقٌة بدون سبب، رؼم إقرارها بتمتعه بالتقدٌر الجٌد ونقط االمتٌاز، وهذا ما ذهبت إلٌه 

المحكمة اإلدارٌة بالرباط
2

، نفس الشًء بالنسبة لرفض اإلدارة تسوٌة وضعٌة الموظؾ 

رؼم نجاحه فً مباراة الترقٌة حٌث ٌشكل قرارها تجاوزا فً استعمال السلطة الموجب 

إللؽاء القرار اإلداري السلبً
3

. 

إال أنه ٌبقى الشًء الخطٌر فً أؼلب أحكام المحاكم اإلدارٌة عند الطعن فً قرار 

التخطً أو االنحراؾ فً استعمال السلطة فً قرارات الترقٌة، هو جعل عبء اإلثبات على 

وحٌث لم ٌدل المدعً بما ٌثبت انحراؾ اإلدارة المدعً علٌها أو "عاتق الموظفٌن لقولها 

وإن "وقولها "  تخطٌها له دون مبرر ولم ٌشٌر حتى إلى أسماء الموظفٌن الذٌن تمت ترقٌتهم

فالموظؾ مهما كان ال " الطاعنة لم تدل بما ٌفٌد وجود هذه الوظٌفة وبالمنصب المالً

ٌستطٌع الصمود والرد على جمٌع إدعاءات اإلدارة لكونه ال ٌستطٌع اإلدالء ببعض الحجج 

التً تكون بٌد السلطة، لذلك فإن على القضاء اإلداري أن ٌجعل مبدأ اإلثبات على اإلدارة 

 .ألن فً شان ذلك أن ٌوسع من نطاق حماٌته للموظؾ، وضمان أكبر لحقوقه

وعموما فؤن إسهام القاضً اإلداري فً عملٌة تدبٌر الموارد البشرٌة باإلدارة، ال 

ٌنحصر فقط عند فبة الموظفٌن الخاضعٌن لقانون الوظٌفة العمومٌة، وإنما ٌشمل كل 

العاملٌن بالمرافق العامة التً تكون منازعاتهم المرتبطة بالوضعٌة الفردٌة داخلة فً 

                                                           
1

د كهاٍبد .َ.ا.َ. أٚهكٖ اٌؼوثٟ ١ِبك إشىب١ٌخ اٌزٕم١ؾ فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ 5/1/1998َ ثزبه٠ـ 865لواه اٌغوفخ اإلكاه٠خ ٌٍّغٌٍ األػٍٝ ػلك - 

 . 59 ص 2001 فجوا٠و 36ػلك 
2

 .8/12/2005 بتارٌخ 1732حكم المحكمة اإلدارٌة بالرباط عدد - 
3

 .7/12/2008 ثزبه٠ـ 162ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثبٌوثبؽ ػلك - 
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اختصاصه حسب ما أوردناه سالفا، فهإالء ٌشكلون موردا بشرٌا مهما لإلدارة، ومن ثمة 

سنحاول فً المطلب الموالً مالمسة مدى إسهام القاضً اإلداري فً تدبٌر هذه الفبة من 

 .الموارد البشرٌة من خالل منازعة الوضعٌة الفردٌة

  اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌغ١و اٌّٛظف١ٓ: اٌّطٍت اٌضبٟٔ 

ٌتعلق األمر فً هذا المطلب بفبة العاملٌن و المستخدمٌن الذٌن ال تربطهم عالقة 

شؽل خاصة مع المرافق العامة التً ٌشتؽلون لدٌها، أي ٌتواجدون فً وضعٌة شؽل ٌحكمها 

القانون العام، فهإالء و إن كانوا ال ٌستفٌدون من المقتضٌات العامة التً تحكم وضعٌتهم 

القانونٌة اتجاه المرفق العام، فإن القاضً اإلداري لم ٌتردد فً مد رقابته على تدبٌر هذه 

الموارد البشرٌة من قبل المرافق المعنٌة بها بمناسبة نظره فً منازعة الوضعٌة الفردٌة 

 .لهإالء

ومن أهم التطبٌقات القضابٌة فً هذا المجال هناك قضٌة نقل العاملٌن بهذه المرافق 

  .(الفرع الثانً)، ثم مسؤلة وضع حد لمهامهم (الفرع األول)من قبل اإلدارة 

 .هلبثخ اٌمبػٟ اإلكاهٞ ػٍٝ ٔمً اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّوافك اٌؼبِخ: اٌفوع األٚي  

تشكل قضٌة نقل أو توزٌع العاملٌن بالمرافق العمومٌة إحدى اإلشكاالت األساسٌة فً 

تدبٌر الموارد البشرٌة، بحٌث ؼالبا ما ٌكون النقل المكانً مصدر استٌاء أو تحفٌز للعنصر 

البشري حسب ؼاٌة اإلدارة من هذا اإلجراء، فعملٌة النقل المكانً للعاملٌن بالمرافق 

العمومٌة تبقى من متطلبات سٌر المرفق العمومً بانتظام واطراد، ومهما تعددت التعارٌؾ 

تؽٌٌر العمل ومكان اإلقامة "الفقهٌة لهذه العملٌة فإنها تبقى متقاربة من ناحٌة المضمون 

.."الذي تفرضه اإلدارة على الموظؾ بإرادتها المنفردة
1

. 

لذلك إذا كان النقل من المجاالت التقدٌرٌة للسلطة اإلدارٌة، باعتبار أنه ٌجب أن 

ٌتوخى تحقٌق مصلحة العمل اإلداري عن طرٌق االستفادة من خدمات العاملٌن بؤفضل 

                                                           
1
 - A. De laubadère, traité de droit administratif, Paris L.G.D.I 1981 tome2 p 129. 
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صورة ممكنة، فإن االستقرار الوظٌفً بالنسبة للمعنً باألمر ٌبقى أٌضا مشروعا ومعترؾ 

به قانونٌا واجتماعٌا
1

. 

 

وعلٌه فإن اإلدارة فً إطار تدبٌرها لمسؤلة نقل العاملٌن لدٌها ٌجب أن توفق بٌن 

هاتٌن المصلحتٌن، فصحٌح أن قرٌنة المشروعٌة مبدبٌا لصٌقة بقرارات النقل، بحٌث 

ٌفترض أنها تستهدؾ المصلحة العامة إلى أن ٌثبت العكس، كما أن مركز العامل هو مركز 

قانونً ٌجوز تؽٌٌره وفق مقتضٌات المصلحة العامة، ولٌس له إزاء ذلك حق مكتسب فً 

البقاء فً نفس مكان عمله
2

، لكن لٌس صحٌحا حسب القاضً اإلداري أن تنحرؾ اإلدارة 

فً استعمال سلطتها التقدٌرٌة فً نقل العاملٌن لدٌها، كؤن تستهدؾ من وراء ذلك مصالح 

شخصٌة أو أهداؾ انتقامٌة، فالقاضً اإلداري اعتبر أن اإلدارة إذا كانت حرة فً تقدٌر 

مناسبة القرار اإلداري ومالءمته فإن القضاء مطالب باتخاذ حلول مرضٌة للتوفٌق بٌن 

الرؼبة فً تحقٌق المصلحة العامة وضرورة تمكٌن العاملٌن من الحماٌة والضمانات 

القانونٌة، وهو ما أكده أٌضا الفقه اإلداري بتؤكٌد أٌضا أن السلطة التقدٌرٌة لإلدارة لٌست 

سلطة تحكمٌة أو تعسفٌة، وإنما هً سلطة قانونٌة تخضع مثل سابر سلطات اإلدارة للرقابة 

على مشروعٌتها، وال تتحقق هذه المشروعٌة طبعا إال بالتؤكٌد من أنها استهدفت المصلحة 

العامة، وهو الدور المنوط بالقاضً اإلداري
3

. 

وترتٌبا على ذلك فقد ذهبت الؽرفة اإلدارٌة وفق هذا التوجه الجدٌد للقاضً اإلداري 

للقاضً اإلداري أن ٌراقب أسباب النقل "إلى تكرٌس هذه الرقابة من خالل تؤكٌدها أن 

وخلفٌاته والتؤكد من صحة المبررات التً تدفع بها اإلدارة، وحٌث أن اإلدارة وإن كانت 

تتوفر على سلطة تقدٌرٌة واسعة فً مجال نقل موظفٌها وتوزٌعهم على مختلؾ المصالح 

والمرافق التابعة لها وأن المفروض أن تكون هذه القرارات بدافع المصلحة العامة وخدمة 

                                                           
1

محمد األعرج السلطة التقدٌرٌة فً مجال نقل العاملٌن فً مرافق الدولة والجماعات المحلٌة والمؤسسات العمومٌة تعلٌق عن الحكم الصادر عن - 

 . 163ص . 2004 أكتوبر – ٌولٌوز 47/58ت عدد .م.ا.م. م11/4/2004 بتارٌخ 90المحكمة اإلدارٌة بوجدة رقم 
2

السلطة التقدٌرٌة فً مجال نقل العاملٌن فً مرافق الدولة والجماعات المحلٌة والمؤسسات العمومٌة تعلٌق عن الحكم الصادر : محمد األعرج- 

 . 164ص . 2004 أكتوبر – ٌولٌوز 47/58ت عدد .م.ا.م. م11/4/2004 بتارٌخ 90عن المحكمة اإلدارٌة بوجدة رقم 
3

 .34 ص 13/1995ت عدد .م.إ.م.السلطة التقدٌرٌة لإلدارة ورقابة القضاء اإلداري علٌه م: الحسٌن سٌمو- 
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المرافق التابعة لإلدارة إال أن ذلك ال ٌحول بٌن القضاء اإلداري ومراقبة هذه القرارات 

..."واستنباط خلفٌاتها
 1

. 

 

وقد أكدت المحاكم اإلدارٌة نفس النهج، بحٌث ذهبت إدارٌة الرباط إلى اعتبار أن 

قرار نقل الطاعنة من مدٌنة تمارة إلى مدٌنة ورزازات لشؽل منصب شاؼر هو قرار ٌتسم 

ٌتجاوز السلطة لعٌب االنحراؾ، وذلك لكون اإلدارة كان فً وسعها تعٌٌن شخص من 

الجهة التً تشكو من الخصاص، خاصة وأن المنصب المطلوب ملإه ال ٌتطلب كفاءات 

القرارات اإلدارٌة ال تتخذ إال بعد مراعاة "استثنابٌة تتوفر فً الطاعنة دون سواها ألن 

ومن تم اعتبر القاضً اإلداري أن نقل المعنٌة ... " ظروؾ الطرؾ الذي ٌعنٌه القرار

باألمر ؼٌر مالبم لوضعٌتها األسرٌة واالجتماعٌة
2

. 

هذا ٌبدو أن اإلدارة تتمتع بسلطة تقدٌرٌة فً مجال نقل العاملٌن لدٌها لكن هذا ال 

ٌعنً أن هذه السلطة مطلقة وإنما مقٌدة بعدة قٌود أهمها الموازنة بٌن المصلحة العامة 

والمصلحة الخاصة؛ حٌث متى تبٌن للقاضً اإلداري أن اإلدارة توخت من النقل تحقٌق 

ؼاٌة أخرى ؼٌر المصلحة العامة، ٌحكم بإلؽاء القرار الصادر، وهذا من شؤنه أن ٌعطً 

ضمانات أكثر للعاملٌن بمرافق الدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة قد ال تكفلها 

لهم النصوص التشرٌعٌة
3

، وبالتالً اإلسهام فً التدبٌر الجٌد بخصوص نقل وتوزٌع 

 .الموارد البشرٌة العاملة بهذه المرافق

 هلبثخ اٌمبػٟ اإلكاهٞ ػٍٝ لواهاد اٌفظً ِٓ اٌؼًّ ٚ اٌؾمٛق : اٌفوع اٌضبٟٔ 

                                                                             اٌّىزَجخ ٌٍؼب١ٍِٓ  ثبٌّوافك 

 .اٌؼبِخ
 

                                                           
1

 أورده محمد األعرج السلطة التقدٌرٌة فً مجال نقل العاملٌن بمرافق الدولة  والجماعات المحلٌة والمؤسسات 28/2/2002قرار عدد بتارٌخ - 

 . 166العمومٌة مرجع سابق ص 
2

 الدحانً فاطمة ضد الصندوق الوطنً للقرض الفالحً أورده عبد اللطٌف العمرانً القضاء 19/3/1998 بتارٌخ 348حكم إدارٌة الرباط عدد - 

 اإلداري مراقبة المالءمة فً مجال التأدٌب
3

السلطة التقدٌرٌة فً مجال نقل العاملٌن فً مرافق الدولة والجماعات المحلٌة والمؤسسات العمومٌة تعلٌق عن الحكم الصادر : محمد األعرج- 

 . 168ص . 2004 أكتوبر – ٌولٌوز 47/58ت عدد .م.ا.م. م11/4/2004 بتارٌخ 90عن المحكمة اإلدارٌة بوجدة رقم 
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لقد كان القاضً اإلداري فً بداٌة عهده ٌعتبر قرارات إعفاء العاملٌن بالمرافق 

العامة قرارات إدارٌة بناء على المعٌار العضوي الذي ٌنبنً على االستناد إلى السلطة 

مصدرة القرار دون فحص العالقة بٌن المإسسة والطاعن، بحٌث أجاز فً العدٌد من 

القرارات للعاملٌن فً المإسسات العمومٌة الطعن باإللؽاء فً القرارات الصادرة عن 

مارٌا "مدرابها والقاضٌة بإعفاء المعنٌٌن باألمر من مهامهم، كما ٌصادؾ فً قضٌة 

ضد نفس " الصادقً المومنً"ضد مكتب التسوٌق والتصدٌر وأٌضا قضٌة " المزكلدي

المكتب
1

، لكن القاضً اإلداري سرعان ما تراجع عن هذا التوجه لصالح اعتماد المعٌار 

الموضوعً بحٌث لم ٌعد ٌقبل دعوى اإللؽاء إال بالنسبة للعاملٌن الذٌن تربطهم مع 

المإسسات العمومٌة المشتؽلٌن لدٌها عالقة ٌحكمها القانون العام، وهو بالتحدٌد حسب 

االجتهاد القضابً فبة المحاسبٌن والمدٌرٌن، وأٌضا الموظفٌن الملحقون، بحٌث أكد القاضً 

أن الموظؾ الملحق ٌحتفظ بحقه فً الترقٌة فً إطاره األصلً وأن المدة التً "اإلداري 

ٌقضٌها بهذه الصفة تحسب فً التقاعد وبعد انتهاء مدة اإللحاق فإن الموظؾ الملحق ٌرجع 

وجوبا إلى سلكه األصلً حٌث ٌشؽل أول منصب مماثل لرتبته فً هذا السلك
2

 .  

ٌتعٌن على ربٌس مإسسة من "ومن جهتها صرحت المحكمة اإلدارٌة بالرباط أنه 

المإسسات العمومٌة قبل اتخاذ عقوبة من عقوبات الدرجة األولى فً حق المستخدم أن 

 14 من المرسوم الصادر فً 49 حول ما نسب إلٌه طبقا للفصل تٌطلب منه تقدٌم إٌضاحا

 المتعلق بالنظام الخاص بمستخدمً المإسسات العمومٌة وٌعتبر القرار 1963نونبر 

اإلداري الذي ال ٌحترم هذه الشكلٌة القانونٌة مشوب بتجاوز السلطة ومعرض بالتالً 

لإللؽاء
3

." 

وعلٌه وإذ كان مستخدموا المإسسات العمومٌة التجارٌة والصناعٌة وفقا للنظام 

 الذي ٌعد بمثابة النظام القانونً 1962 ٌولٌوز 13األساسً الصادر بمقتضى ظهٌر 

 أو وفقا لألنظمة األساسٌة لكل مإسسة عمومٌة 1963 نونبر 14النموذجً ومرسوم 

                                                           
1

 .89 ص 4/1978، المجلة المغربٌة للقانون والسٌاسة واالقتصاد عدد 1977 بتارٌخ 17قرار عدد - 
2

 . 28نزاعات العاملٌن إلى المؤسسة العمومٌة بٌن اختصاص المحاكم العادٌة والمحاكم اإلدارٌة مرجع سابق ص : محمد األعرج- 
3

 أورده محمد األعرج نزاعات العاملٌن لدى المؤسسات العمومٌة بٌن اختصاص المحاكم العادٌة 1995 نونبر 18حكم إدارٌة الرباط بتارٌخ - 

 . 24والمحاكم اإلدارٌة مرجع سابق ص 
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ٌتمتعون بمجموعة من الضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بالراتب والمعاش الذي ٌستفٌد منه 

كل الموظفٌن فً نطاق اإلصالحات اإلدارٌة
1

، فإن القاضً اإلداري أكد أن ما ٌطرأ على 

هذه المإسسات من تؽٌرات ٌجب أال ٌمس بالمراكز القانونٌة المكتسبة للعاملٌن لدٌها حٌث 

جاء فً إحدى قرارات المجلس األعلى، أن صٌانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التً 

ال تسمح للسلطات اإلدارٌة بالتراجع عن قراراتها التً أخذتها فً نطاق القوانٌن والتنظٌمات 

الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفٌدٌن منها وضعٌة إدارٌة معٌنة إال فً 

حاالت خاصة حسب الظروؾ والمالبسات
2

. 

لجوء المإسسة العمومٌة  إلى "فعلى أساس هذا القرار اعتبر القاضً اإلداري أن 

إبرام عقد جدٌد مع األطباء الذٌن ٌعملون لدٌها فً عٌادة طبٌة تابعة لها دون مراعاة حقوقهم 

التً اكتسبوها بموجب العقد القدٌم والمتمثلة فً األقدمٌة وأداء أجرة الشهر الثالث عشر 

واالنخراط فً الصندوق الوطنً للتقاعد المهنً والصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 

واإلدماج فً سلك موظفً تلك المإسسة ال ٌحرم هإالء من هذه الحقوق، باعتبار أن عدم 

التنصٌص فً عقد العمل الجدٌد على بعض الحقوق المخولة للمستخدمٌن بمقتضى قوانٌن 

تشرٌعٌة وتنظٌمٌة ال ٌحول دون تمتٌعهم بتلك الحقوق عند توفر شروطها
3

 . 

كذلك إذا عمدت اإلدارة إلى ترسٌم أحد مستخدمٌها المإقتٌن فإن قرارها هذا ٌكسبه 

حقا مكتسبا ال تستطٌع اإلدارة التراجع عنه فالقاضً اإلداري ٌعتبر سحب القرار القاضً 

بترسٌم الطاعن ؼٌر شرعً وٌتوجب إلؽابه
4

. 

إذن ٌتضح من خالل اجتهاد المحاكم اإلدارٌة فً مجال تدبٌر الموارد البشرٌة  

لإلدارة أنه قد ذهب فً اتجاه مراقبة السلطة التقدٌرٌة لإلدارة، وهو تحول من شؤنه أن 

ٌستبعد احتمال أن تتحكم فً تصرفات اإلدارة عناصر ؼٌر موضوعٌة، من قبل المحسوبٌة 

                                                           
1

ت سلسلة .م.إ.م.أٌة ضمانات قانونٌة لوضعٌة مستخدمً المؤسسات العمومٌة التجارٌة والصناعٌة فً أحكام الخوصصة م: محمد األعرج- 

 .136 ص 2002 /35مواضٌع الساعة عدد 
2

 أورده عبد الواحد مسعود النزاعات المتعلقة بالوضعٌة الفردٌة للموظفٌن والعاملٌن فً الدولة والجماعات 1979 مارس 2 بتارٌخ 63قرار عدد - 

 .40 ص2005 أبرٌل 24 و 23المحلٌة والمؤسسات العمومٌة من خالل االجتهادات القضائٌة اإلدارٌة مجلة رسالة المحاماة عدد مزدوج 

3
 .نفس المرجع السابق: أورده عبد الواحد بنمسعود- 

4
 .147تطبٌقات الدعوى اإلدارٌة فً القانون المغربً مرجع سابق ص : عبد هللا حداد- 



43 
 

والمحاباة، خصوصا إذا علمنا أن سلطة التقرٌر األحادي وإن كانت ضرورٌة حتى تضطلع 

السلطات اإلدارٌة بمهامها، فإنها تثٌر بعض المخاوؾ التً ترتبط باحتمال أن تتخلل 

المسلسل التقرٌري عناصر واعتبارات تحكمٌة وبالتالً فإن القاضً اإلداري برقابته للسلطة 

التقدٌرٌة لإلدارة فً هذا المجال، ٌكون قد انخرط فً سٌاق عالمً ٌجعل التقنٌة القانونٌة 

تحتكم إلى التقٌٌم والفاعلٌة، وهو اتجاه ٌتجاوز المراقبة البسٌطة لشروط تطبٌق النصوص 

 . القانونٌة إلى قٌاس اآلثار الحقٌقٌة للقواعد القانونٌة إلى جانب انعكاساتها االجتماعٌة
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 :ذاتًت انفصم األول

من خالل ما سبق نالحظ أن المحاكم اإلدارٌة هً إحدى المإسسات اإلدارٌة التً 

تلعب دورا مهما فً مجال تدبٌر المنازعات االجتماعٌة بل فً بعض األحٌان تلعب دورا 

وقابٌا واستشارٌا، فمهما بلؽت النصوص القانونٌة درجتها ودقتها من حٌث الصٌانة فإن 

محتواها ٌظل مبهما فً كثٌر من األحٌان، لذلك تعتبر المحاكم اإلدارٌة عبر أحكامها 

القضابٌة األداة التً تبعث الروح فٌها وتجعلها تؤخذ طابعا عملٌا تنسجم بمقتضاه مع واقع 

الحٌاة العملٌة، فالقضاء اإلداري له فوابد كثٌرة فً رعاٌة الحرٌات العامة وضمانة أساسٌة 

لتحقٌق العدالة االجتماعٌة، ومظهر الدولة العرٌقة التً تجعل العدالة والحرٌة والمساواة 

 .شعارا لها

فالمحاكم اإلدارٌة تقوم بتدبٌر المنازعات التً تدخل فً المجال االجتماعً وهً 

بذلك تقوم بتؤطٌر المجتمع من كل جوانبه وبالتالً فهً تساهم فً تطوٌر الدولة وضبط 

 .معالمها

هذا فٌما ٌخص مساهمة القانون اإلداري فً التنمٌة االجتماعٌة فماذا عن مساهمته 

 .فً التنمٌة االقتصادٌة؟
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 يساهًت انماضٍ اإلزارٌ : انفصم انثاٍَ

 فٍ انتًُُت االلتصازَت
 

الشك أن تنشٌط االقتصاد المحلً ٌشكل إحدى الركابز األساسٌة للتنمٌة المحلٌة 

فالجانب االقتصادي فً التنمٌة المحلٌة ٌبقى جوهرٌا وأساسٌا، ولذلك ٌبدو أن المشرع 

المؽربً كان واعٌا بهذا الجانب حٌث أسند للجماعات المحلٌة عدة اختصاصات ذات طابع 

اقتصادي
1

. 

لكن هذا ال ٌعنً أن هذه المهمة تبقى حكرا على الجماعات المحلٌة كما ٌبدو ألول 

وهلة، وإنما بإمكان القاضً اإلداري أن ٌساهم هو اآلخر فً هذه التنمٌة على اعتبار أن 

الحماٌة القانونٌة والقضابٌة تشكالن عنصران أساسٌان فً تدعٌم، القدرة التنافسٌة وجلب 

االستثمارات
2

. 

من هذا المنطلق وبالرجوع إلى القانون المنظم للمحاكم اإلدارٌة ٌتضح جلٌا أن 

القاضً اإلداري ٌملك من االختصاصات ما ٌجعله فاعال جوهرٌا فً تنشٌط االقتصاد 

المحلً
3

. 

وعلٌه فبالرجوع إلى أحكام االجتهاد القضابً للمحاكم اإلدارٌة بهذا الخصوص 

ٌتضح أن أهم المجاالت التً ٌمكن أن ٌساهم من خاللها القاضً اإلداري فً تنشٌط 

االقتصاد المحلً، تتلخص بالدرجة األولى فً منازعات الصفقات العمومٌة التً تبرمها 

 .الجماعات المحلٌة، ثم المنازعات الجبابٌة

لذلك ٌمكن أن نتساءل هل استطاع القضاء اإلداري من خالل فصله فً منازعات 

الصفقات العمومٌة والمنازعات الضرٌبٌة أن ٌصبح شرٌكا أساسٌا فً عملٌة التنمٌة 

 :المحلٌة، هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من تقسٌم هذا الفصل إلى مبحثٌن

                                                           
1

.   اٌّزؼٍك ثب١ٌّضبق اٌغّبػ78/00ٟ ِٓ لبْٔٛ هلُ 36اٌّبكح - 
2

. 11ِغبي رلفً اٌمؼبء اإلكاهٞ فٟ ؽّب٠خ االٍزضّبه ِوعغ ٍبثك ص : ِؾّل ٌّيٚغٟ- 
3

 ِغبي َِبّ٘خ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ هٍبٌخ ١ًٌٕ كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ رقظض اٌٛؽلح ٚاٌز١ّٕخ :هػٛاْ اٌواٞ- 

.  61 ص 2004 – 2005
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 دور القاضً اإلداري فً التنمٌة المحلٌة من خالل منازعات : المبحث األول

 .                   الصفقات العمومٌة

 . دور القاضً اإلداري فً التنمٌة المحلٌة من خالل المنازعات الضرٌبٌة: المبحث الثانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كٚه اٌمبػـٟ اإلكاهٞ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ فالي : اٌّجؾـش األٚي

                    ِٕبىػبد اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ
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كما هو معلوم فإن إنجاز معظم الحاجٌات التً ٌتوقؾ علٌها استمرارٌة المرافق 

العامة للجماعات المحلٌة، خاصة المرافق العمومٌة االقتصادٌة ٌتم فً إطار الصفقات 

العمومٌة، سواء تعلق األمر بجعل حجم هذه الحاجٌات واالعتمادات المالٌة المرصودة لها 

تحتل مقاما مإثرا بشكل متمٌز  فً بنٌة العرض والطلب بمختلؾ القطاعات االقتصادٌة
1

. 

ومإدى ذلك أن حماٌة حرٌة المبادرة الخاصة باعتبارها مبدأ ذا قٌمة دستورٌة
2

 

تقتضً حتما الحد من حرٌة التعاقد ألشخاص القانون العام، عن طرٌق إخضاع عملٌة إبرام 

الصفقات العمومٌة إلى رصٌد من اإلجراءات التنظٌمٌة التً تجعل األصل هو أن تنال 

الصفقة العمومٌة تحصٌال لمبدأ المساواة والمنافسة، فٌما ٌبقى االختٌار الحر للمتعاقد من 

 . طرؾ اإلدارة استثناء

واعتبارا للضرورة الملحة لتفصٌل أحكام المساواة والمنافسة فً سٌاق التحوالت 

الكبرى المواكبة إلعادة هٌكلة تؤهٌل مكونات االقتصاد الوطنً، فقد تم اإلفصاح عنها بشكل 

صرٌح فً إطار المبادئ العامة التً تضمنها المرسوم الجدٌد للصفقات العمومٌة حٌث 

تبرم صفقات الدولة وفقا للظروؾ والمساطر المحدثة فً "نصت المادة األولى منه على انه 

 :هذا المرسوم، والتً ٌجب أن ٌتٌح تطبٌقها ضمان ما ٌلً

 .الشفافٌة فً اختٌار صاحب المشروع- 

 .المساواة فً الوصول إلى الطلبات العامة- 

 .اللجوء إلى المنافسة قدر اإلمكان- 

 .فعالٌة النفقات العمومٌة- 

على هذا األساس فإننا سنقوم بتسلٌط الضوء على أشكال رقابة القضاء اإلداري على 

الصفقات العمومٌة دون التطرق إلى نظرٌة العقد اإلداري أو المسطرة المتبعة للحصول 

                                                           
1

 2004  كٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ اٌز١ّٕخ ثؾش ١ًٌٕ كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب اٌّؼّمخ  ٚؽلح اٌجؾش ٚ اٌزى٠ٛٓ اإلكاهح ٚ اٌز١ّٕخ، :ثٕظبك٠ك ػجل هللا-  

 . 89عبِؼخ ػجل اٌّبٌه اٌَؼلٞ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ االلزظبك٠خ ٚ االعزّبػ١خ  ؽٕغخ  ص 2005
2

 1996ِٓ اٌلٍزٛه اٌّغوثٟ اٌّواعغ ٍٕخ 15اٌفظً - 
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على الصفقات العمومٌة وأنواعها وٌتعلق األمر برقابة القضاء اإلداري على منازعات 

الصفقات العمومٌة عن طرٌق دعوى اإللؽاء ورقابته أٌضا على الصفقات العمومٌة عن 

 .طرٌق دعوى القضاء الشامل

 ِٕبىػبد اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ فٟ إؽبه كػٜٛ اإلٌغبء: اٌّطٍت األٚي

األصل خضوع المناعات المترتبة عن تنفٌذ العقود اإلدارٌة بجمٌع صورها سواء 

المتعلقة بانعقاد هذه العقود، أو صحتها، أو بتنفٌذها، أو انقضابها إلى والٌة القضاء الشامل 

 .دون والٌة قضاء اإللؽاء وذلك بناء على تبرٌرٌن

مستمد من كون دعوى إلؽاء توجه ضد قرار إداري صادر عن : التبرير األول- 1

 .اإلدارة المنفردة لإلدارة بٌنما العقد نتاج توافق إرادتٌن

متصل بوسابل الطعن المعتمدة فً دعوى اإللؽاء والتً ال ٌمكن : التبرير الثاني- 2

أن تتعلق بخرق اإلدارة لشروط العقد الذي أبرمته وإنما بؤوجه عدم المشروعٌة كما هً 

 المحدث بموجبه المحاكم اإلدارٌة90-41 من القانون 20منصوص علٌها فً الفصل 
1

. 

لذلك فإن الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى لم تقبل دعوى اإللؽاء لوجود دعوى 

موازٌة بإمكانها أن تقدم للطاعن نفس النتابج المرجوة من دعوى اإللؽاء كما ٌصادؾ فً 

sité marocaine d’électrique2قضٌة 
 التً لم تقبل بمناسبتها الطعن باإللؽاء ضد قرار 

اإلدارة الذي رفضت من خالله مراجعة ثمن الصفقة تؤسٌسا على وجود دعوى موازٌة أمام 

القضاء الشامل من أجل الحصول على التعوٌض والالفت للنظر أن قاعدة منع تقدٌم دعوى 

اإللؽاء فً مجال العقود اإلدارٌة تعرؾ بعض االستثناءات التً وضعها االجتهاد القضابً 

وتتمثل فً نظرٌة القرارات القابلة لالنفصال التً تحقق من خاللها إخضاع أعمال مرتبطة 

 .بالعقود اإلدارٌة إلى مراقبة قاضً اإللؽاء فما هً إذن هذه القرارات؟

                                                           
1

إٌّبىػبد اٌؼمل٠خ ػٍٝ ػٛء االعزٙبك اٌمؼبئٟ اإلكاهٞ، ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ اٌؼلك اٌضبٟٔ ِٕشٛهاد عّؼ١خ ٔشو : ِؾّل طمٍٟ ؽَٕٟ- 

  .44   ص2005اٌّؼٍِٛبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اٌمؼبئ١خ أوزٛثو 
2

-1-14 ِٕشٛه ِغٍخ لواهاد اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّغٌٍ اٌؼٍٝ اٌظبكه ثزبه٠ـ 1963-4-14 األػٍٝ اٌظبكه ثزبه٠ـ ًلواها اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّغً- 

. 103 ص 1965-19961 ِٕشٛه ثّغٍخ لواهاد اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّغٌٍ اٌؼٍٝ 1963
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 .اٌمواهاد اٌَبثمخ ػٍٝ رى٠ٛٓ اٌؼمل اإلكاهٞ: اٌفوع األٚي

قبل القضاء اإلداري الطعون باإللؽاء المقدمة ضد القرارات الممهدة إلبرام العقد 

اإلداري ومن الناحٌة العملٌة تتجسد القابلٌة لالنفصال فً بعض القرارات التً تصدرها 

اإلدارة، كمداولة مجلس جماعً بشان إبرام عقد إداري، الذي ٌشرؾ على تنفٌذه ربٌس 

 المتعلق بالمٌثاق 00-78 من القانون 47المجلس الجماعً طبقا لمقتضٌات الفصل 

الجماعً، أو القرارات التً تتخذها اإلدارة عند دراستها وفحصها لملفات المشاركٌن فً 

   و 40طلبات العروض بالنسبة للصفقات المبرمة بناء على سندات الطلب عمال بالفصلٌن 

 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، 1998-12-30 من المرسوم المإرخ فً 42

وكذا بعض المقتضٌات المتعلقة بمراقبتها، وتدبٌرها، أو قرارات إلؽاء طلب العروض 

أو قرارات إقصاء العروض  ( من نفس النظام السابق43الفصل )المفتوح أو المحدود، 

( من نفس النظام السابق44الفصل )
1

. 

وفً هذا الخصوص اعتبرت الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى فً قرارها الصادر 

فً قضٌة الوكالة الصناعٌة والتجارٌة بؤكادٌر ضد السٌد المدٌر اإلقلٌمً لألشؽال بتارودانت 

الذي أصدر قرار بإعادة المناقصة الخاصة بتموٌن أجهزة صؽٌرة لبناء سد اولوز التً سبق 

للطاعنة أن شاركت فٌها وتقدمت بؤقل ثمن من بٌن ثالث عروض تم تقدٌمها فً الموضوع، 

اعتبرت الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى
2

أنه على الرؼم من  تقدٌم الطاعنة ألرخص  "

عطاء فإن الؽاٌة من الصفقات العمومٌة تظل تحقٌق المصلحة العامة وأنه لبلوغ هذا الهدؾ 

البد من تخصٌص أموال عامة وتكون اإلدارة مإهلة التخاذ جمٌع التدابٌر واالحتٌاطات 

والبحث عن كافة الضمانات العٌنٌة والشخصٌة إلنفاق تلك الموال فٌما أعدت له، وأنه نتٌجة 

لذلك حرص المشروع وسار فً هذا السٌاق كل من الفقه والقضاء اإلداري على منح 

اإلدارة اكبر قدر من الحرٌة الختٌار المتعاقد األنسب واألصلح انطالقا من عدة معطٌات 

أهمها حقها فً تقٌٌم وتؽلٌب الجانب االقتصادي والكٌفً للعملٌة وهذا ٌعنً أنه ال ٌمكن 

                                                           
1

  229 اٌولبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ِوعغ ٍبثك ص: إكه٠ٌ اٌّشزوائٟ- 
2

  -1996   11-04ثزبه٠ـ 261لواه اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّغٌٍ األػٍٝ ػلك - 
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إجبار اإلدارة على المصادقة على عرض لم ٌقضً فً نظرها بالشروط واالعتبارات التً 

 ".وضعتها مما ٌتعٌن معه القضاء برفض الطلب

وإن كنا نعتقد أن تنصٌص القانون على شكلٌات محددة إلبرام العقد اإلداري ٌنطوي 

على تقٌٌد من حرٌة اإلدارة فً التعاقد  لتعلق األمر باختصاص مقٌد ال تملك اإلدارة بشؤنه 

أي سلطة تقدٌرٌة وإنما خضوع تعاقدها لمبدأ العلنٌة والمساواة وحرٌة المنافسة تحت رقابة 

القضاء اإلداري، وهذا ما تحقق فعال من خالل قضٌة السٌد محمد بلقاضً ضد السٌد ربٌس 

جماعة سٌدي احرازم الذي أصدر مقررا بإجراء مناقصة لكراء محالت االصطٌاؾ الكابنة 

بمركز سٌدي احرازم على الرؼم من وجود عقد كراء رابط بٌن الجماعة المذكورة 

والطاعن، وتضمن هذا العقد لمقتضٌات تمنع فسحه إال بعد توجٌه إنذار قبل نهاٌة العقد 

بثالثة أشهر فإن الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى التً نظرت فً طلب إٌقاؾ تنفٌذ قرار 

المناقصة بمناسبة االستبناؾ المرفوع إلٌها ضد حكم المحكمة اإلدارٌة بفاس
1

إن " اعتبرت 

أوراق الملق تإكد جدٌة الطلب اعتماد على منازعة الطاعن فً التبلٌػ المعتمد من طرؾ 

الجماعة، وقضت لذلك بإٌقاؾ المقرر اإلداري الصادر عن ربٌس الجماعة، إلى حٌن البث 

 ".فً طلب الطعن باإللؽاء المقدم ضده موضوعا

كما ٌتدخل القاضً اإلداري عن طرٌق دعوى اإللؽاء فً قرارات إقصاء بعض 

المرشحٌن من المشاركة فً المنافسة، وكنموذج على ذلك نذكر القرار الصادر عن الؽرفة 

اإلدارٌة بالمجلس األعلى
2

 بٌن المستؤنؾ مجلس بلدٌة أوالد تاٌمة ضد شركة الصفاء 

 2003-4-3القاضً بتؤٌٌد الحكم المستؤنؾ الصادر عن المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر بتارٌخ 

 .القاضً بإلؽاء القرار المطعون فٌه المتمثل فً إقصاء الطاعنة شركة الصفاء من المنافسة

                                                           
1

. 99/ ؽ 37 فٟ اٌٍّف ػلك 1999-2-22ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً اٌظبكه ثزبه٠ـ - 
2

اٌولبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ِغٍخ :  اكه٠ٌ اٌّشزوائٟأٚهكٖ 2004-5-19 ثزبه٠ـ 551 األػٍٝ هلُ ًلواه اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّغً- 

كاه٠خ ِوعغ ٍبثك إلاٌّؾبوُ ا
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 اٌمواهاد اٌّزظٍخ ثؼ١ٍّخ اٌزٛل١غ ػٍٝ اٌؼمل أٚ اٌّظبكلخ ػٍٝ : اٌفوع اٌضبٟٔ

 .                                               ٘نا اٌؼمل

تعتبر رقابة قاضً اإللؽاء لتشمل القرارات الخاصة بالتوقٌع على العقد اإلداري أو 

 من 73المصادقة عمال قانونٌا معبرا عن االلتزام التعاقدي بالمعنى المستخلص من الفصل 

 المتعلق بالصفقات العمومٌة الذي اشترط العتبار 1998-12-30المرسوم المإرخ فً 

صفقات األشؽال العمومٌة أو التورٌدات أو الخدمات صحٌحة ونهابٌة حضٌت بمصادقة 

السلطات المتصلة
1

 وقد استقر االجتهاد القضابً اإلداري على أن قرار اإلدارة بالتوقٌع أو 

المصادقة على العقد اإلداري ٌعد قرارا منفصال عن هذا العقد كما ٌصادؾ فً قضٌة 

Département de la chambre de connorce de Orense  التً قبل بمناسبتها 

مجلس الدولة الفرنسً
2

، طعنا باإللؽاء ضد قرار اإلدارة بإبرام العقد أو فً قضٌة أندولسً 

إذ قبلت الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى الطعن باإللؽاء ضد مقرر اإلدارة الرافض إبرام 

الصفقة حسب المسطرة الشرعٌة، كما تدخل ضمن القرارات المصاحبة لعملٌة التعاقد قرار 

رفض المصادقة على الصفقة من لدن سلطة الوصاٌة فٌما ٌخص الصفقات العمومٌة 

 .المبرمة من قبل الجماعات المحلٌة

ومن بٌن القرارات المنفصلة األكثر جدال بٌن اإلدارة والمقاولة فً مجال الصفقات 

تلك المتعلقة باإلقصاء من المشاركة كجزاء تلجؤ إلٌه اإلدارة، وقرار اإلقصاء من المنافسة 

ٌعتبر قرارا إدارٌا وجب على القضاء الطعن فٌه عن طرٌق دعوى اإللؽاء حٌث ٌمكن 

إلؽاإه إذا لم تحترم الشروط المنصوص علٌها قانونا
3

، وقد سلكت المحكمة اإلدارٌة 

بؤكادٌر
4

 حٌث اعتبرت أن قرارات لجنة 1995-2-23 هذا النهج فً حكمها بتارٌخ 

 .العروض القاضً بإقصاء الوكالة من الصفقة ال ٌستند على أساس قانونً وواقعً

                                                           
1

. 48كاه٠خ ِوعغ ٍبثك إلكاهٞ ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلإٌّبىػبد اإلكاه٠خ ػٍٝ ػٛء االعزٙبك اٌمؼبئٟ ا: ِؾّل طمٍٟ ؽ١َٕٟ- 
2

.  أٚهكٖ ِؾّل طمٍٟ ؽ١َٕٟ ِوعغ ٍبثك1963-2-6لواه ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَٟ ثزبه٠ـ - 
3

اٌولبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ اٌؼلك اٌضبٟٔ ِٕشٛهاد عّؼ١خ ٔشو اٌّؼٍِٛبد اٌمب١ٔٛٔخ : اكه٠ٌ اٌّشزوائٟ- 

. 230 ِوعغ ٍبثك ص  2005ٚاٌمؼبئ١خ أوزٛثو  
4

. 1995-2-23 ؽ ثزبه٠ـ 94/ 10ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثبوبك٠و ػلك -  
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 .اٌمواهاد اٌّزظٍخ ثزٕف١ن اإلكاهٞ ٚإٔٙبئٗ: اٌفوع اٌضبٌش

قبل القضاء اإلداري الطعن باإللؽاء للتجاوز فً استعمال السلطة ضد التدابٌر التً 

تتخذها اإلدارة بمقتضى سلطات تمنحها إٌاها النصوص التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة الجاري بها 

العمل، وٌكون لها تؤثٌر واضح على وضعٌة المتعاقد مع اإلدارة أو حتى على تنفٌذ العقد، 

Gilles et hellet1كما أكد ذلك مجلس الدولة الفرنسً فً قضٌة 
"...  الذي أكد من خالله 

على أن قرار وزٌر الداخلٌة بطرد عمال أجانب ٌشؽلهم المقاول من أجل إنجاز صفقة 

للدولة، له ما ٌبرره من الناحٌة القانونٌة ألنه إذا كان العقد ال ٌمنع استعمال الٌد العاملة 

األجنبٌة، فإن هذا االستعمال ٌظل مشروطا فً جمٌع األحوال بتنفٌذ التدابٌر الضرورٌة التً 

مع مالحظة أنه بمناسبة هذا النزاع لم ٌكن القرار محل الطعن " ٌتطلبها األمن العمومً

متعلقا بتدابٌر تنفٌذٌة للعقد، وأن الطعن باإللؽاء كان هو الوسٌلة القضابٌة الوحٌدة المتاحة 

 .للطعن كطرؾ متعاقد مع اإلدارة

وبالنسبة لقرارات الفسخ المتخذة بناء على القواعد القانونٌة المطبقة على العقود 

اإلدارٌة فإن االجتهاد القضابً اإلداري اعتبر أن القرارات الصادرة فً إطار البنود 

التنظٌمٌة للعقد اإلداري والمتعلقة بتنظٌم سٌر المرفق العام والتً تستند إلى نصوص القانون 

ولو كانت مرتبطة بالعقد تبقى خاضعة للطعن فٌها بدعوى اإللؽاء تطبٌقا لمبدأ جزاء 

المشروعٌة، وذلك بصرؾ النظر عن العقد وأحكامه كما فً قضٌة المقاوالت الكبرى حٌث 

مٌز مجلس الدولة الفرنسً
2

البنود التنظٌمٌة والبنود التعاقدٌة لعقد االمتٌاز، وقابلٌة " بٌن 

القرارات المستمدة إلى البنود التنظٌمٌة للطعن فٌها باإللؽاء خالفا للقرارات التً تصدر 

وقد "تنفٌذا لبنود العقد والتً ال ٌجوز الطعن فٌها باإللؽاء بل فً إطار دعوى القضاء الشامل

تكرس هذا األثر القضابً فً قضٌة الشركة الكهربابٌة المؽربٌة ضد السٌد وزٌر األشؽال 

العمومٌة الذي أصدر قرارا إدارٌا فرض بموجبه على الشركة الملتزمة بإدارة المرفق العام 

أن عدم النص فً عقد االمتٌاز على أداء مقابل احتالل األمالك العمومٌة ٌتدرج ضمن " 

 من 45المزاٌا المالٌة التً تتمتع بها الشركة صاحبة االمتٌاز وان ما أشار إلٌه الفصل 

                                                           
1

إٌّبىػبد اإلكاه٠خ ػٍٝ ػٛء االعزٙبك اٌمؼبئٟ اإلكاهٞ  :  أٚهكٖ ِؾّل طمٍٟ ؽ1898ٟٕ١َ-4-29لواه ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَٟ ثزبه٠ـ - 
2

 49 أٚهكٖ ِؾّل طمٍٟ ؽ١َٕٟ ِوعغ ٍبثك ص 1905-12-06لواه ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَٟ ثزبه٠ـ - 
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 المنظم لشروط منح رخص توزٌع الطاقة الكهربابٌة من 1962-10-24الظهٌر المإرخ فً 

كون مقتضٌات االمتٌاز الممنوح قبل صدروه والمخالفة لمقتضٌاته ستكون محل مراجعة ال 

ٌترتب عنها حتما أن اإلدارة أصبحت بفضل هذا النص التشرٌعً تملك حق تعدٌل الشروط 

التعاقدٌة لالمتٌاز بصفة انفرادٌة دون أن ٌسبق هذا اإلجراء اتفاق الطرفٌن وعند االقتضاء 

االلتجاء إلى القضاء األمر الذي ٌترتب عنه أن وزٌر األشؽال العمومٌة بقراره االنفرادي 

المإدي إلى الزٌادة فً األعباء المالٌة التً ٌتحملها صاحب االمتٌاز أي الخارجة عن 

 "مقتضٌات عقد االمتٌاز قد ارتكب شططا فً استعمال السلطة

وتمتد رقابة قاضً اإللؽاء إلى القرارات الرافضة إلخضاع نزاع متعلق بصفقة 

عمومٌة للتحكٌم إذ أصبح هذا التحكٌم إجبارٌا بنص تشرٌعً أو تنظٌمً كما ٌصادؾ فً 

قرار مجلس الدولة الصادر فً قضٌة جون جوزٌؾ وآخرون حٌث تم قبل الطعن باإللؽاء 

المقدم من طرؾ الؽٌر ضد قرار محافظ بارٌس بتحدٌد مواقع لوابح اإلشهار تطبٌقا لعقد 

مبرم فً الموضوع مع الشركة المعنٌة أي ضد قرار صادر ببناء على بنود عقدٌة صرفة
1

. 

إذن ٌمكن القول أن تدخل القاضً اإلداري المؽربً فً منازعات الصفقات العمومٌة 

لم ٌرقى بعد إلى مستوى الطموحات وذلك بالمقارنة مع ما وصل إلٌه مجلس الدولة الفرنسً 

 .فً هذا المجال

 ِٕبىػبد اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ فٟ إؽبه اٌمؼبء اٌشبًِ: اٌّطٍت اٌضبٟٔ

ٌسعى القاضً اإلداري من خالل بته فً هذه المنازعات إلى الموازنة بٌن حق 

اإلدارة فً الحصول على أشؽال عمومٌة ذات جودة عالٌة تستجٌب لشروط ومتطلبات دفتر 

الشروط اإلدارٌة الخاصة سواء من الناحٌة الفنٌة أو الهندسٌة وبالتالً فهو ٌتقمص دور 

المحامً للمصلحة العامة والمراقب لحسن صرؾ المال العام المنفق على هذه األشؽال، مما 

ٌضفً على دوره كقاضً إداري الدور الذي ٌضطلع به القاضً المالً، وبٌن حق المقاولة 

                                                           
1

كٚه اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ فٟ اٌز١ّٕخ ثؾش ١ًٌٕ كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب اٌّؼّمخ شؼجخ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ٚؽلح اٌجؾش ٚاٌزى٠ٛٓ اإلكاهح : ثٕظبك٠ك ػجل هللا-  

.  110  ِوعغ ٍبثك ص 2005 – 2004ٚاٌز١ّٕخ 
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فً تحقٌق هدفها األساسً من الدخول فً هذه العملٌة التعاقدٌة والذي هو الحصول على 

ربح ومنفعة مادٌة وبالتالً فهو ٌحاول أن ٌحمً إلى جانب المشروعٌة حقوق الخواص
1

. 

لكننا سنحاول فً هذه الدراسة أن نتناول جانب من هذا الدور الذي ٌقوم به القاضً 

اإلداري عند البث فً المنازعات التً تسجل أمام المحاكم اإلدارٌة، وهو المتعلق بالكٌفٌة 

التً ٌعمل فٌها على تفسٌر بنود العقد وشروطه لصالح المقاولة، وكٌؾ ٌعمل على توفٌر 

الحماٌة القضابٌة لها كطرؾ أقل توازنا فً العقد؟ ذلك انطالقا من مختلؾ مراحل العملٌة 

 .التعاقدٌة أي بعد إبرام الصفقة وبعد إنهابه

 اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّزؼبلل٠ٓ ِغ اإلكاهح ثؼل إثواَ ػمل اٌظفمخ: اٌفوع األٚي

ترتبط هذه الحماٌة أساسا بكل ما ٌتعلق بتنفٌذ عقد الصفقة، والكٌفٌة التً تم بها هذا 

التنفٌذ، وكذا حجم األشؽال المنجزة وكمٌتها بصفة عامة كل ما ٌستجد من منازعات بٌن 

الطرفٌن ابتداء من تارٌخ إبرام العقد وتوجٌه األمر ببداٌة الخدمة إلى ؼاٌة إنجاز األشؽال 

 .المتعاقد بشؤنها وتسلٌمها لإلدارة أو إنهاء هذه العالقة ألي سبب من األسباب

لذلك فإننا سنتناول هذا الفرع من خالل نقطتٌن اثنٌن، تتعلق األولى بتنفٌذ مقتضٌات 

 .وبنود عقد الصفقة والثانٌة بكمٌة األشؽال المنجزة

 .فًُا َرص تُفُذ يمتضُاث وبُىز عمس انصفمت: انفمزة األونً

الواقع أنه من خالل رصد أؼلب القضاٌا التً عرضت على جهة القضاء اإلداري 

بخصوص منازعات الصفقات العمومٌة ٌتبٌن أن مجملها ٌتمحور حول التفسٌر الذي ٌتعٌن 

إعطاإه لبنود ومقتضٌات عقد الصفقة، وبالتالً حول الكٌفٌة التً ٌمكن من خاللها إنجاز 

األشؽال موضوعها بشكل ٌإدي إلى وقوع خالؾ فً وجهات النظر بٌن اإلدارة صاحبة 

 .المشروع والمقاولة صاحبة الصفقة

                                                           
1

 40اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّزؼبلل٠ٓ ِغ اإلكاهح فٟ ِغبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ِغٍخ اٌّؼ١به اٌّطجؼخ األٚهاٌّزٍٛط١خ ٌٍّغوة اٌؼلك :  شموٟٚٔأٔٛاه- 

.  103 ص 2008كعٕجو 
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وهذا الخالؾ ٌكون مرده فً أؼلب الحاالت إلى الظروؾ والمعطٌات التً تستجد 

أثناء تنفٌذ العقد، والتً تستدعً إدخال تعدٌالت على بنوده بشكل ٌتالءم مع إطاره العام 

ودون المساس بحقوق الطرفٌن والتزاماتهما لكن هذا هو الذي ال ٌحدث فً الؽالب ذلك أن 

اإلدارة وبمجرد توجٌه األوامر ببدء الخدمة إلى المقاولة قد تقوم بعد ذلك بتوقٌؾ هذه 

األشؽال ألي سبب من األسباب، وإن كان هذا اإلجراء ٌعتبر من الحقوق المخولة قانونا 

 من دفتر الشروط العامة فقد درج القضاء اإلداري بالتؤكد على 45لإلدارة بمقتضى المادة 

ضرورة أن ٌتم ذلك بمقتضى أمر بالخدمة بتوقٌؾ األشؽال وأن ال ٌتجاوز هذا التوقٌؾ مدة 

سنة فضال عن أن ٌكون مبنٌا على سبب مشروع ومبرر وبدون أن ٌكون ذلك مطٌة للتحلل 

من أحد االلتزامات التعاقدٌة أو المس بحق المقاولة فً الحصول على تعوٌض عن 

األضرار التً قد تلحق بها جراء هذا الوقؾ إذا جاء فً حكم صادر عن المحكمة اإلدارٌة 

20011 ماي 2بمراكش بتارٌخ 
. 

 أقرت فٌه بحق المقاولة المتعاقدة مع الجماعة المدعى علٌها فً الحصول على 

التعوٌض الكامل بعدما تبٌن لها أن السبب فً إٌقاؾ أشؽال عقد الصفقة ال ٌعود إلى المقاولة 

لكونها لم تنجز األشؽال المتفق علٌها طبقا للمواصفات المتفق علٌها كما تمسكت بذلك 

المدعى علٌها، ولكن بسبب تؤخر هذه األخٌرة فً إنجاز عقد ملحق بالصفقة األصلٌة فً 

من الثابت فً وثابق الملؾ أن "اآلجال المتفق علٌها إذ جاء فً حٌثٌات هذا الحكم بؤنه 

ربٌس المجلس البلدي لمدٌنة صفرو أصدر أمرا للمدعٌة بإٌقاؾ األشؽال بمقتضى القرار 

 بسبب إنجاز عقد ملحق بالصفقة لألشؽال اإلضافٌة ولٌس 2002-9-25 وتارٌخ 2عدد 

بسبب عدم إنجاز األشؽال وفق المواصفات كما تمسكت بذلك الجماعة المدعى علٌها حسبما 

ٌستفاد من نسخة األمر المضاؾ للملؾ، وحٌث ٌكون بذلك إٌقاؾ األشؽال جاء نتٌجة األمر 

 "الصادر من صاحب المشروع فً انتظار إنجاز عقد ملحق ولٌس لخطؤ المقاول

باإلضافة إلى ذلك فقد ٌحدث أن  ٌحصل تؤخٌر فً بدأ األشؽال المتفق علٌها بسبب 

وجود صعوبات فنٌة أثناء التنفٌذ تحول دون إنجازها وفقا للمواصفات الفنٌة والتقنٌة، 

                                                           
1

.  2001 ِبٞ 2 ثزبه٠ـ 109ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثّواوش ػلك -  
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وقواعد الهندسة المعمول بها والتً شكلت محور دفتر الشروط اإلدارٌة الخاصة، حٌث 

ؼالبا ما تعمل اإلدارة على رد ذلك، بمناسبة ما ٌثار من منازعات إلى المقاولة المتعاقدة 

معها وتحاول جهد اإلمكان نسبته إلٌها فً محاولة منها للتحلل من أي مسإولٌة عن ذلك 

وبالتالً عدم تحمل تكالٌؾ التعوٌضات المستحقة عن أي ضرر قد ٌترتب عن ذلك، ولقد 

درج القضاء اإلداري فً هذا الخصوص على البحث فً السبب الذي أدى إلى ذلك من 

خالل التحقٌق فً الظروؾ والمالبسات التً أحاطت بالنازلة وذلك بتمحٌص وثابق الملؾ 

وكذا القرابن وفً بعض الحاالت االستعانة بإجراء تحقٌق فً النازلة ولو اقتضى األمر 

انتداب خبٌر مختص فً مجال النزاع
1

، وهذا ما ذهبت إلٌه إدارٌة فاس
2

 فً حكم بتارٌخ 

التؤخٌر فً إنجاز األشؽال راجع باألساس إلى نقص " والذي أكدت فٌه أن 2005 أبرٌل 19

الدراسات والتؤخٌر فً تسلٌم التصامٌم المتعلقة باألشؽال اإلضافٌة وكذا أحوال الطقس كما 

ٌستفاد من الوثابق المضافة إلى الملؾ ومن ضمنها شواهد األرصاد الجوٌة وتوارٌخ 

 ...".التصامٌم 

 من دفتر الشروط اإلدارٌة العامة 35 وهذا االتجاه الذي ٌتماشى مع فحوى الفصل 

والذي ٌلزم صاحب المشروع بؤن ٌسلم إلى المقاول كافة الترخٌصات اإلدارٌة الالزمة 

إلنجاز المنشآت المبرمة الصفقة فً شؤنها، وكذا التصامٌم المتعلقة باألحكام التً ٌفرضها 

المشروع، والوثابق األخرى الالزمة لتنفٌذ األشؽال فضال عن ذلك فقد تضطر اإلدارة فً 

بعض الحاالت إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات اإلدارٌة التً ٌكون من شانها أن تإدي إلى 

زٌادة أعباء المقاولة المتعاقد معها، كؤن تطلب منها سرعة إنجاز األعمال المتفق علٌها مما 

قد ٌإدي إلى زٌادة التكالٌؾ من خالل االضطرار إلى دفع أثمان مرتفعة، أو الزٌادة فً 

أجور الٌد العاملة، وهو أمر ال ٌمكن أن ٌحول دون الحق فً الحصول على التعوٌض 

المستحق عن ذلك وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر
3

 2000-2-17 فً حكمها بتارٌخ 

والذي قضت فٌه بكون إجراء تعدٌالت على الصفقة قبل الشروع فً تنفٌذها ٌعتبر صٌاؼة 

                                                           
1

 . 107اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّزؼبلل ِغ اإلكاهح فٟ ِغبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ِوعغ ٍبثك ص :  شموٟٚٔأٔٛاه-  
2

.  2005 أثو٠ً 19 ثزبه٠ـ 251ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك -  
3

. 66 ص 22/2004 ِٕشٛه ثّغٍخ اٌّؼ١به ػلك 2000-2-17 ثزبه٠ـ 52/2000ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثأوبك٠و ػلك - 
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جدٌدة للصفقة فً مواصفاتها وشروطها الفنٌة وٌستلزم إعادة النظر فً النزاعات الناشبة 

 .عن االتفاق األصلً

وفً حاالت أخرى قد تعمد اإلدارة إلى إجراء تؽٌٌر جدري فً بنود ومقتضٌات عقد 

الصفقة وهذا اإلجراء إذا كان بدوره من الحقوق المخولة لإلدارة بمقتضى دفتر الشروط 

اإلدارٌة العامة فقد عمل االجتهاد القضابً على الحد من  مداه وعدم جعله حقا مطلقا 

لإلدارة، وذلك من خالل ما أوجده من شروط وضوابط ٌتعٌن على اإلدارة التقٌد بها قبل 

اللجوء إلى أي تعدٌل فً بنود العقد، من ضمنها أن ال ٌمتد هذا التعدٌل إلى موضوع العقد 

ونوعه، وإنما ٌجب أن ٌقتصر فقط على شروط العقد المتعلقة بالتنفٌذ وأن ٌكون ذلك مبرر 

بظهور ظروؾ استدعت هذا التعدٌل ذات ارتباط بدواعً المصلحة العامة وضمان سٌر 

المرفق العام بانتظام وأن ال ٌترتب عن ذلك المساس بالتوازن المالً للعقد وإال أدى ذلك 

إلى حصول المقاولة المتعاقدة على التعوٌض المناسب إذا وقع أي مساس بحقوقها
1

 وهذا ما 

أكدته الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى
2

 الذي جاءت 1965 ما 12 من خالل قراراه بتارٌخ 

إذا كانت اإلدارة تملك حق التعدٌل بصفة انفرادٌة فٌما ٌخص االمتٌازات المتعلقة "فٌه أنه 

بسٌر المرافق العامة وبالخدمة التً تإدٌها أصحابها إلى الجمهور فإنها ال تملك الحق 

وكذا " بالنسبة للمزاٌا التً ٌتمتع بها هإالء ألنها تدخل فً نطاق البنود التعاقدٌة  لالمتٌازات

حق التعدٌل االنفرادي ال ٌحول دون " والذي جاء فٌه أن 1988-7-3فً قرارها بتارٌخ 

حق صاحب االمتٌاز فً رفع دعوى لدى محكمة القضاء الشامل المختصة للبث فٌما إذا 

 ".كان له الحق فً تعوٌض ٌكمل التوازن المالً للمشروع

 فًُا َرص حجى وكًُت األشغال انًُجشة يٍ عمس انصفمت: انفمزة انثاَُت

ٌترتب على ما ذكر فً الفقرة األولى من إدخال تعدٌالت على بنود ومقتضٌات 

الصفقة مع المقاولة المتعاقد معها حدوث نوع من الزٌادة فً حجم وكمٌة األشؽال المتفق 

                                                           
1

.  109اٌمؼبئ١خ ٌٍّزؼبلل ِغ اإلكاهح فٟ ِغبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ِوعغ ٍبثك ص اٌؾّب٠خ : أٛاه شموٟٚٔ- 
2

 أٚهكٖ أٔٛاه شموٟٚٔ اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّزؼبلل ِغ اإلكاهح فٟ ِغبي اٌظفمبد 1965 ِبٞ 12 اٌظبكه ثزبه٠ـ 66لواه اٌّغٌٍ األػٍٝ ػلك - 

 . 110اٌؼ١ِّٛخ ِوعغ ٍبثك ص 
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علٌها عند وضع المشروع قٌد التنفٌذ، والتً تم تقدٌرها انطالقا من األثمان األصلٌة للصفقة 

 .وبالتالً ظهور أشؽال إضافٌة لم تكن متوقعة عند التعاقد

 من دفتر الشروط اإلدارٌة العامة هً 51واألشؽال اإلضافٌة حسب مقتضٌات المادة 

األشؽال التً ٌؤمر بها صاحب المشروع وذلك بدون إحداث أي تؽٌٌر فً موضوع الصفقة 

إذا تبٌن له انه من الضروري تنفٌذ منشآت أو أشؽال ؼٌر واردة فً جدول األثمان أو فً 

سلسلة األثمان األحادٌة، أو تؽٌٌر مصدر جلب المواد كما ٌفرض ذلك دفتر الشروط 

 .الخاصة

 عدد من الشروط 21-06-385 من المرسوم رقم 72كما حددت لها المادة 

 :والضوابط التً تقٌدها من ضمنها

إسناد األشؽال اإلضافٌة إلى نفس المقاول الذي أسندت إلٌه الصفقة مراعاة ألجل - 

 .التنفٌذ وضمان حسن سٌره

أن تكون هذه األشؽال اإلضافٌة مكملة ألشؽال الصفقة األصلٌة على أن ال تتجاوز - 

 . من مبلػ هذه الصفقة10%

أن ٌعتمد فً تنفٌذها على معدات متواجدة فً نفس المكان الذي استعملها المقاول - 

 .فٌه

 :أن ال ٌتم اللجوء إلى إنجاز هذه األشؽال اإلضافٌة إال فً حالتٌن- 

الحالة األولى عندما تتجاوز قٌمة األشؽال المراد إضافتها من المبلػ اإلجمالً للصفقة 

 عندها البد من إبرام صفقة جدٌدة بناء على طلب عروض جدٌد، والحالة الثانٌة عندما 25%

 وفً هذه الحالة ال ٌتم اللجوء إلى طلب %25ال تتجاوز قٌمة األشؽال اإلضافٌة نسبة 

عروض جدٌد، بل ٌتم إسناد هذه األشؽال إلى نفس المقاول مع اشتراط إعداد ملحق خاص 

 .بهذه األشؽال
                                                           

1
 اٌّزؼٍك ثزؾل٠ل شوٚؽ ٚأشىبي إثواَ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ  ٚونا ثؼغ 2007 فجوا٠و 05  اٌظبكه ثزبه٠ـ 2-06-385ِٓ اٌّوٍَٛ 72اٌّبكح - 

اٌمٛاػل اٌّزؼٍمخ ثزلث١و٘ب ٚ ِوالجزٙب  
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لكن المالحظ هو أن أؼلبٌة األشؽال اإلضافٌة التً ٌتم إنجازها من طرؾ المقاوالت 

المتعاقدة  مع اإلدارة ال ٌتم التقٌٌد فٌها باإلطار القانونً، وبالتالً ال تحترم فٌها أي شكلٌة 

من الشكلٌات التً ذكرناها وهو ما ٌطرح على المحاكم اإلدارٌة إشكالٌة تتعلق بالوسٌلة التً 

ٌمكن من خاللها استخالص مدى قٌام المقاولة بإنجاز هذه األشؽال اإلضافٌة وقبل ذلك هل 

ٌمكن القول بمبدأ التعوٌض رؼم عدم وجود عقد صفقة ملحق
1

. 

لقد درجت المحاكم اإلدارٌة على التصرٌح بؤحقٌة المقاولة صاحبة الصفقة فً 

الحصول على تعوٌض ٌوازي قٌمة األشؽال اإلضافٌة المنجزة من طرفها بالرؼم من كونها 

أنجزت حٌادا على الضوابط القانونٌة المعمول بها فً هذا الخصوص، بحٌث ال ٌمكن 

تحمٌل المقاولة المسإولٌة لوحدها، وإنما تبقى هذه المسإولٌة مشتركة بٌنها وبٌن صاحبة 

األشؽال التً بقٌامها بتكلٌؾ المقاولة بإنجاز أشؽال دون سلوك المساطر القانونٌة الالزمة 

فً هذا المجال تكون قد خالفت بدورها القانون الواجب التطبٌق، ٌتعٌن تحمٌلها بدورها 

ضرر ذلك خصوصا وأنها قد استفادت من األشؽال المنجزة وبالتالً أحقٌة المقاولة فً 

الحصول على التعوٌض المستحق، وهذا ما أكدته  المحكمة اإلدارٌة بفاس
فً حكمها  2

اعتبارا لما قامت به مقاولة المدعً من أشؽال " الذي قضت فٌه بؤنها 2005 أبرٌل 5بتارٌخ 

بموافقة صاحبة المشروع التً لم تدلً بؤي بٌان دال على تنفٌذها اللتزاماتها العقدٌة أو 

تحفظها على قٌمة األشؽال المنجزة أو فً مواصفاتها، فإن هذه المقاولة تبقى محقة فً 

 ".المطالبة بقٌمة األشؽال التً أنجزتها على أساس تكلفتها

هذا فٌما ٌخص إقرار القضاء اإلداري ألحقٌة المقاولة المتعاقدة فً الحصول على 

التعوٌض المستحق عن األشؽال اإلضافٌة، أما فٌما ٌخص تحقق من مدى إنجاز هذه 

األخٌرة لهذه األشؽال فالواضح أن االجتهاد القضابً قد درج على توزٌع اإلثبات الذي 

ٌمكن من خالله استخالص هذه المعطى من عدمه، وعدم االختصار فقط على وسٌلة واحدة 

وكذا الوثابق . معتمدة فً ذلك وعلى دراسة الظروؾ والمالبسات التً ٌتم فٌها التعاقد

                                                           
1

 111ؽّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّزؼبلل ِغ اإلكاهح فٟ ِغبي اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ِوعغ ٍبثك ص اي: أٔٛاه اٌشموٟٚٔ - 
2

 2005أثو٠ً  05  ثزبه٠ـ  214 ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك -
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المدلى بها وهكذا فقد اعتمدت المحكمة اإلدارٌة بفاس
1

 فً القول بصحة هذه األشؽال 

اإلضافٌة ووجودها وكذا قٌمتها على ورقة تقدٌر األثمنة المصادق علٌها من طرؾ اإلدارة 

هذه األشؽال تم " والذي قضت فٌه بان 2006 نونبر 29وذلك من خالل حكمها بتارٌخ 

 من مبلػ الصفقة األصلٌة، بمقتضى ورقة تقدٌرات %32الزٌادة فً حجمها وكمٌتها بنحو 

األثمنة موقع ومصادق علٌها من طرؾ الجماعة المدعى علٌها من خالل توقٌع ومصادقة 

20072 ٌونٌو 6أما فً حكمها اآلخر بتارٌخ " تقنٌٌها علٌها
 فقد اعتمدت للقول بذلك فقط 

على القٌاسات التً قامت بها المهندسة المعتمدة من الطرفٌن فٌما ٌخص حجم األشؽال 

حٌث أسفرت القٌاس بعد انتهاء األشؽال "اإلضافٌة المنجزة إذا جاء فً هذا الحكم ما ٌلً

المنجزة من طرؾ المهندسة المنتدبة للتتبع والمراقبة أن القٌمة الفعلٌة للصفقة قد ارتفعت 

 درهم بعد انقاص 146.258.75 درهم بقً بذمة المدعى علٌها مبلػ 832372.75إلى مبلػ 

 .المبالػ المإداة سلفا

أما المحكمة اإلدارٌة بمراكش
3

 فقد اعتمدت للقول بوجود هذه األشؽال اإلضافٌة 

وكذا قٌمتها على العالقة القابمة بٌن هذه األشؽال وكذا أشؽال الصفقة األصلٌة إذا جاء فً 

 أن األشؽال 24/7/2003ثبت من خالل البحث الذي أنجز بتارٌخ "احد أحكامها أنه 

موضوع الدعوى تتعلق بما ٌسمى باألشؽال اإلضافٌة وهً أشؽال لها ارتباط وثٌق 

 بل تشكل جزءا من نوع هذه األخٌرة وتحدٌدا فإنها 5/95باألشؽال موضوع الصفقة عدد 

تتعلق بؤشؽال التطهٌر وبذلك فهً ضرورٌة الستكمال المشروع كما أن حاجة المرفق إلٌها 

 .ضرورٌة

هذا فٌما ٌتعلق بالحماٌة القضابٌة للمتعاقدٌن مع اإلدارة بعد إبرام عقد الصفقة فماذا 

 .عن الحماٌة القضابٌة للمتعاقدٌن مع اإلدارة بعد إنهاء عقد الصفقة؟

                                                           
1

 .2006 ٔٛٔجو 29 ثزبه٠ـ 894ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك - 
2

 .2003-7- 24ثزبه٠ـ 1282 ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثّواوش ػلك -
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 .اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّزؼبلل٠ٓ ِغ اإلكاهح ثؼل إٔٙبء ػمل اٌظفمخ: اٌفوع اٌضبٟٔ

تشكل المنازعات المتعلقة بمرحلة ما بعد إنهاء العقد نسبة مهمة من القضاٌا 

المعروضة على القضاء اإلداري سواء كان هذا اإلنهاء قد تم عن طرٌق فسخ عقد الصفقة 

أو بإنجاز وتسلٌم األشؽال موضوعه، وتتجلى أهمٌة هذه المنازعات فً كون رافعها 

ٌستهدؾ منها مناقشة مشروعٌة قرار الفسخ فً حالة اللجوء إلى إنهاء الصفقة معه بهذه 

الكٌفٌة، وكذا السبب الذي قام علٌه وفً نفس الوقت إلى الحصول على المستحقات المترتبة 

عن األشؽال التً تم إنجازها، أو على مبلػ الضمانة التً تم حجزها أو الفوابد  القانونٌة 

والؽرامات الناتجة عن هذه المستحقات
1

. 

من هذا المنطلق فإننا سنعمل على تقسٌم هذا الفرع إلى فقرتٌن  اثنتٌن، سنحاول فً 

كل واحدة منها أن نتناول، إحدى الكٌفٌات التً ٌتم بها إنهاء عقد الصفقة وكذا اآلثار 

القانونٌة، وذلك بتحلٌل اإلشكالٌة التً ٌطرحها اإلنهاء االضطراري لهذا العقد من خالل 

الفسخ، على أن نعمل بعد ذلك على دراسة أهم اإلشكالٌات التً تثار بعد إنهاء عقد الصفقة 

 .بكٌفٌة عادٌة بإتمام إنجاز األشؽال العمومٌة موضوعه وتسلٌمها لإلدارة صاحبة المشروع

 إَهاء عمس انصفمت عٍ طزَك انفسد : انفمزة األونً

ٌعتبر الفسخ الوسٌلة التً ٌتم بها إنهاء االلتزامات التعاقدٌة لطرفً عقد الصفقة 

المبرم بٌنهما وذلك فً حالة وقوع ظروؾ ومعطٌات استوجبت، ذلك وهو قد ٌكون بقوة 

 200 ماي 4القانون، وذلك فً حاالت عددها المشرع فً دفتر الشروط العامة المإرخ فً 

كما قد ٌكون بطلب من المقاوالت وذلك فً الحالة التً تخل فٌها اإلدارة بؤحد التزاماتها 

المتفق علٌها بشكل أثر على التنفٌذ السلٌم للعقد، وبالتالً إنجاز األشؽال موضوع هذا العقد 

وفق ما هو مدون فٌه، بحٌث أصبحت هذه المقاولة فً حالة استحالة عملٌة وقانونٌة 

لالستمرار فً التنفٌذ، ؼٌر أن هذا الفسخ ال ٌمكن أن ٌكون فً سابر األحوال إال بتقدٌم 

طلب إلى القضاء مع تحدٌد المطالب المادٌة التً ترى أنها كافٌة لجبر أي ضرر قد ٌلحق 

 .بها نتٌجة ذلك
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وهكذا ففً الحالة التً تطلب فٌها المقاولة فسخ الصفقة أمام القضاء فقد أقر لها هذا 

األخٌر بالحق فً الحصول على التعوٌض الكافً والمناسب، إذا ما تبٌن له من خالل فحص 

ظروؾ ومالبسات النازلة، أن هذه المقاولة ما كانت لتطلب الفسخ، إال لما أصابها من 

أضرار نتٌجة إحدى اإلجراءات الصادرة عن اإلدارة بشكل أصبحت معه ؼٌر قادرة على 

الوفاء بالتزاماتها العقدٌة، حٌث ٌقضً فً هذه الحالة بالفسخ والتعوٌض شامال لما فاتها من 

كسب وما لحقها من خسارة، وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارٌة بفاس
1

، من خالل حكمها 

حٌث إنه مادام المجلس المدعى علٌه قد قام " والذي جاء فٌه ما ٌل2005ً ٌونٌو 7بتارٌخ 

بفسخ الصفقة المبرمة بٌنه وبٌن المدعٌة ودون أن ٌنسب أي خطؤ لهذه األخٌرة وإنما أرجع 

ذلك إلى طلب األمر بإٌقاؾ األشؽال إلى حٌن إنجاز عقد ملحق، فإن ترك المدعٌة لمعداتها 

بالورش لمدة طوٌلة ودون إبرام عقد ملحق أو اتخاذ قرار فسخ الصفقة فً الوقت المناسب 

وتبلٌؽه للمدعٌة أٌضا فً الوقت المناسب كل ذلك ٌجعل المجلس البلدي لمدٌنة صفرو فً 

شخص ربٌسه صاحب المشروع مسإوال عن األضرار التً لحقت بالمدعٌة من جراء عدم 

وكذلك " إتمامها للصفقة، وبالتالً تكون هذه األخٌرة محقة فً طلب التعوٌض عن ذلك

إن " والذي جاء فٌه 03/9/96المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء من خالل حكمها بتارٌخ 

سلطة الجماعة فً إنهاء العقد اإلداري ٌوازٌها حق المتعاقد فً الحصول على تعوٌض 

 ".كامل ٌؽطً جمٌع ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

أما فً الحالة التً تطلب فٌها الجماعة فسخ عقد الصفقة مباشرة من القضاء دون أن 

تستعمل امتٌازات السلطة العامة التً تتوفر علٌها فالمالحظ أن االجتهاد القضابً وإن 

قد قٌد بالرؼم من ذلك هذا الحق وتشدد فً منحه لها متى تبٌن له أن . اعترؾ لها بهذا الحق

الؽرض منه هو فقط التهرب من دفع مستحقات المقاولة فً التعوٌض عن األضرار الالحقة 

بها جراء ذلك، إذا ما لجؤت مباشرة إلى الفسخ بكٌفٌة انفرادٌة ومخالفة للقانون، ودفتر 

الشروط الخاصة، هذا ما أكدته المحكمة اإلدارٌة بفاس
2

 من خالل حكمها الصادر بتارٌخ 

طلب فسخ العقد موضوع النزاع والحال أن األشؽال " والذي جاء فٌه 2003 ٌولٌوز 22

                                                           
1
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كلها تم إنجازها وإتمام بناءها وتسلٌمها ٌبقى ؼٌر مبرر مادام أن الصفقة أتمت محلها ولم 

 ".ٌعد هناك مجال للفسخ، وٌكون الطلب موضوعه حلٌؾ الرفض

وما تجدر اإلشارة إلٌه أن القاضً اإلداري عندما ٌبث فً النزاعات التً ٌكون 

أساسها فسخ عقد الصفقة فإنه ال ٌكتفً بمراقبة مشروعٌة مقررات اإلدارة الصادرة عنها 

من حٌث التحقق من مشروعٌة اإلجراءات القانونٌة المتبعة قبل الفسخ ولكنه ٌمتد إلى 

مراقبة جانب المالءمة كذلك عندما ٌقوم بفحص األسباب التً قام علٌها قرار الفسخ ومدى 

وجود تالءم بٌن المخالفة المرتبكة والعقوبة المتخذة وهذا المنحى هو الذي سلكته المحكمة 

اإلدارٌة بالدار البٌضاء
1

إذا كان الفقه والقضاء قد استقر " فً أحد أحكامها حٌنما قضت 

على انه لإلدارة الحق دابما فً إنهاء عقودها حتى ولو لم ٌرتكب المتعاقد أي إخالل أو خطؤ 

من جانبه وأن لإلدارة سلطتها فً إنهاء العقد متى قدرت أن ذلك تقتضٌه المصلحة العامة 

وٌبقى للطرؾ اآلخر الحق فً التعوٌضات إن كان لها وجه فإن ذلك رهٌن بوجود  ظروؾ 

تستدعً هذا اإلنهاء، وأن ٌكون رابد اإلدارة فً االلتجاء إلٌه هو تحقٌق المصلحة العامة 

وحٌث إنه من الثابت أٌضا أن اإلدارة حٌن تستعمل تلك السلطة إنما تعملها تحت . المقصودة

رقابة القضاء و للقاضً اإلداري بناء على طلب المتعاقد أن ٌتحرى األسباب الحقٌقٌة التً 

دفعت اإلدارة إلى إنهاء العقد وٌصبح القرار الصادر بانتهاء العقد ؼٌر مشروع إذا كان هذا 

 ".االنتهاء قابم على سبب ؼٌر سلٌم أو إذا استهدفت اإلدارة مصلحة ؼٌر المصلحة العامة

أما المحكمة اإلدارٌة بفاس
2

 فقد انتهت عند فحصها لألسباب التً قام علٌها قرار 

الفسخ إلى القول بعدم مشروعٌته، بعدما تبٌن لها أن ذلك لم ٌكن بخطؤ من المقاول ولكن 

للجماعة التً قامت بفسخ العقد الذي أبرمته مع مكتب الدراسات دون أن تقوم بإبرام أي 

تعاقد مع ؼٌره منتهٌة إلى أحقٌة المدعً فً الحصول على تعوٌض نتٌجة لذلك حٌث جاء 

بالرجوع إلى وثابق الملؾ ٌتبٌن أن هذا الفسخ لم " أنه 2003 نوبر 29فً حكمها لتارٌخ 

ٌكن مبنٌا على خطؤ مرتكب من طرؾ المدعٌة وإنما ٌعود إلى رفض مكتب الدراسات لتتبع 

األشؽال المنجزة من طرؾ المدعٌة بعدما رفض المجلس الجماعً المدعى علٌه ألداء 
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مستحقاته وهو ما دفع المدعٌة إلى التوقؾ عن مواصلة إنجازها لألشؽال، مادام دفتر 

الشروط ٌفرض علٌها ذلك، وإال تعذر على القاضً التؤشٌر على تلك األشؽال، وانه كان 

على المجلس الجماعً المدعى علٌه بدل االلتجاء إلى فسخ عقد الصفقة مع المدعٌة، تكلٌؾ 

مكتب آخر للدراسات بتتبع األشؽال المنجزة وبالتالً فإن فسخ عقد الصفقة من طرؾ 

 .المجلس الجماعً بشكل منفرد ال ٌترتب علٌه أٌة مسإولٌة للمدعٌة فً ذلك

 .إَهاء عمس انصفمت بإَجاس األشغال يىضىعه: انفمزة انثاَُت

 بمجرد إنجاز األشؽال العمومٌة موضوع عقد الصفقة، وتسلٌمها لإلدارة صاحبة 

المشروع تسلٌما مإقتا، وبعد ذلك بشكل نهابً فإنه تنتهً بذلك العالقة التعاقدٌة التً كانت 

تجمع الطرفٌن، لكن بالمقابل من ذلك تبدأ مرحلة جدٌدة من هذه المرحلة، ولكن بشكل مؽاٌر 

تماما لمرحلة ما بعد إبرام عقد الصفقة أساسها، التزامات أخرى تحكمها الضمانات التعاقدٌة 

وضرورة أن تكون هذه األشؽال قد تم إنجازها طبقا للمعاٌٌر والضوابط التً كان متفقا 

علٌها، وبالتالً فإن ؼالبا ما تظهر نزاعات أخرى خارج إطار عقد الصفقة تكون مرتبطة 

إما بعدم التزام اإلدارة بصرؾ باقً مستحقات المقاولة أو بعدم إنجاز األشؽال حسب ما هو 

متطلب فً العقد
1

. 

إن القضاء اإلداري عندما ٌبث فً مثل هذه المنازعات فإنه ؼالبا ما ٌعتمد على عدد 

من القرابن للقول بمدى استحقاق المقاولة لباقً قٌمة األشؽال موضوع الصفقة، فهو فً 

بعض الحاالت قد ٌنطلق من شهادة مكتب الدراسات فقط للقول بوجود هذه األشؽال، 

وبالتالً تحدٌد قٌمتها وما بقً متخلذا بذمة اإلدارة، انطالقا مما تم تسدٌده من طرفها لفابدة 

المقاولة، وهذا ما قامت به المحكمة اإلدارٌة بفاس
2

 2005 ٌونٌو 22 فً حكمها بتارٌخ 

وفٌما ٌخص بناء قنطرة سمٌو وقنطرة عمارة وقنطرة سجالة فإن الخبٌر "حٌث جاء فٌه أنه 

المنتدب قد وقؾ على هذه األشؽال واعتبارا ألن الجماعة المدعى علٌها ال تنفً قٌام 

المدعٌة لهذه األشؽال، وبما أن الخبٌر قد حدد قٌمتها انطالقا من الشهادات المسلمة من 

طرؾ مكتب الدراسات الذي أشرؾ على األشؽال والتً سلمت له من طرؾ اإلدارة 

                                                           
1

 .21 ص   15-14 اٌغياءاد اٌّطجمخ فٟ ١ِلاْ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ، َ َ إَ د ػلك : ؽّبك ؽ١ّلٞ-  
2

 .2005 ١ٔٛ٠ٛ  22ثزبه٠ـ 148ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك - 
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والمقاول، وباعتبار كمٌة اإلسمنت المسلح الذي أنجز فً كل مشروع، فإن ذلك ٌبرر الحكم 

باستحقاق المدعٌة لهذا المبلػ وذلك دون بقٌة المطالب والتً لم ٌثبت قٌام المدعٌة بإنجاز 

 ".األشؽال المتعلقة بها بالمقبول الثالث

أما فً حاالت أخرى فقد ٌعتمد للقول باستحقاق المقاولة المدعٌة للمبالػ المطالب بها 

على األوامر بالصرؾ أو الحواالت التً ٌتم األمر بصرفها بهذه المبالػ، ولكنها تبقى بدون 

أداء خاصة إذا تبٌن للمحكمة أن هذه المبالػ هً فعال مدرجة بالمٌزانٌة وهذا ما قضت به 

المحكمة اإلدارٌة بفاس
1

حٌث دفعت " والذي جاء فٌه ما ٌلً 2005 ٌونٌو 15 بتارٌخ 

الجماعة المدعى علٌها بكونها قد قامت بما ٌفرضه القانون علٌها فً مواجهة المدعٌة، من 

خالل تسلٌمها الحوالة المذكورة أعاله، وأما عدم صرفها ٌعود إلى القابض الذي لم ٌعمل 

 .على صرفها

لكن حٌث انه وفً ؼٌاب ما ٌفٌد امتناع القابض عن صرؾ هذه الحوالة، أو أن 

الجماعة القروٌة المدعى علٌها أو المدعٌة قد أحالوها علٌه، وامتنع عن ذلك، أو مادام أن 

الجماعة القروٌة لم تنكر كونها قد تسلمت األشؽال موضوع القانون الموطؤ إلٌه أعاله أو 

 وتارٌخ 197أنها لم ٌتم انجازها طبقا للمواصفات، أو أنها لم تسلم المدعٌة هذه الحوالة عدد 

 التً تتوفر فٌها الشروط القانونٌة المحاسبٌة المبررة لصرفها من خالل حملها 12-7-2000

لخاتم وتوقٌع ربٌس الجماعة بل وتخصٌص وإدراج مبلػ هذه المعاملة ضمن المٌزانٌة 

 2000-1999ضمن ممارسة سنة  (3.2.1.1 الفقرة 1 الفصل 2 الفقرة 3الفرع )الجماعٌة 

حسب تؤشٌرة الربٌس المضافة خلفه  (الجزء الثانً من المٌزانٌة المخصص للتجهٌز" 

 فان ذلك ٌعنً أن المدعٌة قد أنجزت ما 2000-2-19 وذلك بتارٌخ 52/2000الفاتورة عدد 

 الحصول  على المبالػ المساوٌة  فً اتفق علٌه من أشؽال بٌن الطرفٌن، مما ٌعطٌها الحق

 .لقٌمة هذه األشؽال

 باإلضافة إلى ذلك، فقد تعتمد المحكمة فً التصرٌح بمبالػ هذه األشؽال التً تم 

القٌام بها من طرؾ المقاولة المدعٌة فقط على مجرد كون اإلدارة المدعى علٌها قد تخلفت 

                                                           
1

 .2005  ١ٔٛ٠ٛ  15  ثزبه٠ـ 379 ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك - 
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عن اإلدالء بما ٌفٌد أداء هذه المبالػ بمقبول أو بؤي وثٌقة محاسبٌة متوفرة فٌها الشروط 

المتطلبة قانونا، أو انطالقا من االعتراؾ الذي قد ٌصدر عنها بخصوص ما تبقى مستحقا 

بذمتها، وهذا ما سلكته المحكمة اإلدارٌة بفاس
1

 الذي جاء 2006 -9- 13 فً حكمها بتارٌخ 

فٌه بؤنه حٌث أنه وقد ثبت أن الجماعة القروٌة مدٌنة للمدعً بالمبلػ المطالب به، حسب 

خاصة وأنها لم تدل بما ٌفٌد , الوثابق المدلى بها، وكذا تقارٌر الخبٌر المنجزة فً النازلة

قٌامها بالوفاء بهذا المبلػ، بل واعترافها خالل تقرٌر الخبٌر بمبلػ الدٌن واألعمال موضوعه 

التً وقؾ علٌها الخبٌر المنتدب، فانه ٌتعٌن لذلك الحكم علٌها فً شخص السٌد ربٌسها 

 .باعتباره اآلمر بالصرؾ بؤدابها لفابدة المدعً قٌمة األشؽال المنجزة لفابدتها

 هذا باإلضافة إلى انه دابما فٌما ٌخص قٌمة األداءات المستحقة كمقابل لألشؽال 

المنجزة سٌما فً حالة التعاقد عن طرٌق سندات الطلب ٌجب دابم التقٌد بالسقؾ المالً 

 درهم خالل سنة مالٌة واحدة طبقا لما هو منصوص 200000المحدد قانونا لها والذي هو 

 وإال ترتب 2007 فبراٌر 5 الصادر بتارٌخ 2-06 – 388 من المرسوم 75علٌه بالمادة 

وبالتالً , مسإولٌة الطرفٌن المتعاقدٌن نتٌجة عدم احترام الشكلٌة القانونٌة فً التعاقد

استحقاق المدعٌة فقط قٌمة األشؽال المتعاقد علٌها فً حدود هذا السقؾ تفادٌا لما قد ٌحدث 

من تالعبات فً هذا الصدد من خالل الرؼبة فً اللجوء إلى التعاقد بهذه الطرٌقة عوض 

، التً تتطلب عدد من اإلجراءات "خاصة طرٌقة طلب العروض"باقً الطرق األخرى 

القابمة على توفٌر مبدأ المنافسة والشفافٌة خالفا لطرٌقة سندات الطلب، وهذا ما سارت علٌه 

الؽرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى
2

 والذي جاء فٌه 2005 ٌولٌوز 6 من خالل قرارها بتارٌخ 

لصرؾ النفقات العمومٌة قواعدها والتً لها مساس بالنظام العام، ومنها الصفقة التً "بؤنه 

لٌست سوى تنفٌذا لمٌزانٌة سبقت المصادقة علٌها بصفة قانونٌة، وأن ما زاد على مبلػ 

وهذا ما سارت علٌه باقً " معٌن ال ٌجوز أن ٌتم بمجرد سند طلب بل البد من عقد مكتوب

  .المحاكم األخرى

                                                           
1

   2006 شزٕجو   13ثزبه٠ـ 558 ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثفبً ػلك  -
2

 2005 ١ٌٛ٠ٛى   6ثزبه٠ـ 565 لواه اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّغٌٍ األػٍٝ ػلك - 
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وعلٌه وعلى ضوء هذه األحكام التً أبان فٌها القاضً اإلداري أنه ٌملك من الحلول 

ما ٌجعله قادرا على تكرٌس حماٌة حقٌقٌة للمتعاقدٌن فً إطار الصفقات العمومٌة، بإمكانه 

أن ٌوطد اللبنة األساسٌة لالستثمار، سٌما إذا علمنا أن ضمان الشفافٌة والفعالٌة فً التعامل 

مع الصفقات العمومٌة الكبرى، وضبط مقاٌٌس شفافٌة وموضوعٌة لتهذٌب حرٌة التعاقد 

لدى المسإولٌن عن الصفقات العمومٌة، والنهوض بثقافة المنافسة، التً تضمن تساوي 

الفرص والحظوظ فً حلبة المنافسة الشرٌفة تعد إحدى اآللٌات الجوهرٌة لتؤهٌل المناخ 

العام للمقاولة، واالستثمار وبالتالً التنمٌة المحلٌة وبما أن الجانب االقتصادي ٌتضمن 

باإلضافة إلى الصفقات العمومٌة، المجال الضرٌبً فما هو دور القاضً اإلداري فً تدبٌر 

 . المنازعات الضرٌبٌة؟
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 زور انماضٍ اإلزارٌ فٍ انتًُُت انًحهُت يٍ ذالل  : انًبحـج انثاَـٍ

                      انًُاسعاث انضزَبُت
 

إن التؤكٌد على أهمٌة المنازعات الجبابٌة فً تحفٌز االستثمار وبالتالً التنمٌة المحلٌة 

ٌؤتً من منطلق أن مادة الجباٌات لم تعد تشكل مجرد موارد مالٌة القصد منها تؽطٌة النفقات 

العمومٌة وإنما أضحت تشكل وسٌلة لتحقٌق أهداؾ اقتصادٌة شتى من أهمها الجانب 

المتعلق بتحفٌز االستثمار
1

. 

لهذه األسباب عهد لإلدارة نفسها باعتبارها سلطة عامة أمر فرض الضرابب حٌث 

تتمتع اإلدارة الجبابٌة بسلطات واسعة وامتٌازات هامة، وهً تقوم بمختلؾ العملٌات من 

تحدٌد وعاء الضرٌبة، واحتساب مبلؽها ثم تحصٌلها هذا التدخل المستمر لإلدارة الجبابٌة 

بحكم وظٌفتها فً فرض وتحمٌل الضرٌبة وإحساس الملزم بهذا التدخل، من الطبٌعً أن 

 .ٌثٌر كثٌر من الخالفات بٌن الملزمٌن واإلدارة الضرٌبٌة

ومن خصوصٌات المنازعات الجبابٌة أنها منازعة على مراحل أي أنها ال ترفع 

مبدبٌا إلى القضاء، بل البد من المرور من مرحلة الطعن اإلداري وذلك بهدؾ تخفٌؾ 

العبا الضرٌبً على القضاء وتصفٌة المنازعات فً مهدها إضافة إلى توفٌر وقت وجهد 

 .الملزم

على أنه على رؼم إٌجابٌة و مزاٌا الطعن اإلداري، ٌبقى الطعن القضابً الذي هو 

األصل، أنجع الوسابل بما ٌحققه من رقابة قضابٌة على اإلدارة الضرٌبٌة وهً تمارس 

نشاطها، فهو حامً حقوق األفراد من كل تعسؾ أو خطا فً فرض الضرٌبة أو فً 

تحصٌلها، فوجود اإلدارة وما تملكه من سلطة صاحبة امتٌاز كؤحد طرفً المنازعة 

الضرٌبٌة ٌإكد ضرورة ومشروعٌة الحدٌث عن الحماٌة القضابٌة للطرؾ الثانً فً 

                                                           
1

 اٌمبْٔٛ اإلؽبه م ثزٕف1995ٟ ٔٛٔجو 8 فٟ 213-95-1 ِٓ ١ِضبق االٍزضّبهاد اٌظبكه ثّمزؼٝ ظ١ٙو شو٠ف هلُ 2 ٚ 1وّب ٠َزفبك ِٓ اٌّبكح -  

.  ثّضبثخ ١ِضبق االٍزضّبهاد95-18هلُ 
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المنازعة، وهو الملزم باعتباره طرفا عادٌا مجرد من كل سلطة أو امتٌاز إال امتٌاز 

القانون
1

. 

وهكذا فإن دراستنا لدور القاضً اإلداري فً تدبٌر المنازعات الضرٌبٌة ستنصب 

على رقابة القاضً اإلداري للمنازعات الضرٌبٌة من حٌث الشكل، ثم رقابته علٌها من 

  .حٌث الموضوع

 :عهً يستىي انمىاعس انشكهُت: انًطهب األول

لقد حدد المشرع المؽربً آجاال معٌنة ٌجب خاللها رفع الدعوى الضرٌبٌة أمام 

القضاء وٌنبؽً على المدعً الذي ٌرٌد اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن فً قرارها أن 

ٌكون ملما بالمدة المحددة لرفع دعواه، وال بد من احترام هذه المدة القانونٌة إذ عند فواتها 

ٌسقط الحق فً رفع الدعوى
2

ال "، فالمفروض معرفة القاعدة القانونٌة السابدة طبقا لمبدأ 

"ٌعذر أحدا بجهله للقانون
3

.  

 كما أن القضاء اإلداري حرٌص كل الحرص على ضرورة احترام المسطرة 

الجبابٌة كٌفما كانت مرحلتها فهو صارم فً احترام اآلجال المحددة فً التشرٌع الجبابً 

 .سواء من طرؾ اإلدارة أو الملزم، فهو فً مواقفه هذه ٌنهج نهج التفسٌر الضٌق للقانون

 اؽزواَ ا٢عبي: اٌفوع األٚي

إن أي تقدٌم لدعوى قضابٌة من طرؾ الملزم خارج اآلجال المحددة ٌإدي إلى 

رفض الدعوى، وهذا ما ذهبت إلٌه كثٌر من األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارٌة هكذا 

أكدت المحكمة اإلدارٌة بمكناس
4

على أن تقدٌم الطعن خارج الشهر الموالً لستة أشهر  "

 من القانون المنظم للضرٌبة العامة على 114التالٌة لسكوت اإلدارة عن الجواب طبقا للمادة 

الدخل وهو أجل وارد على سبٌل اإللزام والتقٌٌد تحت طابلة عدم القبول ولو أراد المشرع 

                                                           
1

              إٌّبىػبد االٔزقبث١خ ٚاٌغجبئ١خ ِٓ فالي اعزٙبكاد اٌّغٌٍ األػٍٝ، ٚاٌمؼبئ١خ  فٟ ِغبي إٌّبىػبد اٌغجبئ١خح اٌولبثخ اإلكاهٞ:ةِؾّل ثٛغبي- 

. 217ص 
2
. 74 فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ ِوعغ ٍبثك ص اإلكاه٠خرطج١مبد اٌلػٜٛ : ػجل هللا ؽلكا-   

3
  -jean Michel leben : contentieux fiscal et contentieux  administratif général revue française de finances lGDJ 

N° 17*1987 p 89.  
4

الرٟ اٌؼّبٔبد اٌغجبئ١خ ِٓ فالي اٌزشو٠غ ٚاٌمؼبء عٚهكٖ ػجل اٌمبكه رٟأ 30/03/1995 ثزبه٠ـ 95-10ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثّىٕبً ػلك - 

 .116اإلكاهٞ ٚ ؽّب٠خ إٌشبؽ االلزظبكٞ  ص 



70 
 

وفً نازلة أخرى بثت فٌها المحكمة اإلدارٌة " التخٌٌر لقال ابتداء من الشهر الموالً

بالرباط
1

قضت بؤن المدعٌة لم تحترم انصرام مدة ستة أشهر مما تكون معها دعواها سابقة  "

وفً حالة عكسٌة إذا لم تبادر المدعٌة إلى رفع " ألوانها وٌتعٌن لذلك التصرٌح بعدم قبولها

القضٌة أمام المحكمة داخل أجل سبعة أشهر لسكوت اإلدارة عن الجواب وفً الحقٌقة وفً 

ؼضون الشهر الموالً لستة أشهر التالٌة لتقدٌم مطالبتها أمام اإلدارة ترفض الدعوى شكال 

 .وهو ما قضت به المحكمة اإلدارٌة بفاس فً نزاع ٌتعلق بالضرٌبة على القٌمة المضافة

لكن رؼبة من القاضً اإلداري فً تسٌٌر اإلجراءات الشكلٌة على المتقاضٌن دون 

الخروج عن روح النص ومضمونه، قبلت المحكمة اإلدارٌة بمكناس
2

 الدعوى الضرٌبٌة 

شكال ولو أقٌمت قبل انصرام أجل الطعن إذا كانت مدة سرٌان الدعوى قد استؽرقت األجل 

المذكور الذي ٌحدد فً الؽالب فً تقدٌم المطالبة أمام مدٌر إدارة الضرابب وانتظار فوات 

 .الشهر السادس من هذه المطالبة إلمكان إقامة االدعاء القضابً

 اؽزواَ اٌّوؽٍخ اإلكاه٠خ : اٌفوع اٌضبٟٔ

كما أن عدم استنفاذ المرحلة التمهٌدٌة ما قبل القضابٌة ٌإدي كذلك إلى رفض 

الدعوى شكال من طرؾ المحكمة فالملزمٌن فً إطار الدعوى الضرٌبٌة ٌتعٌن علٌهم سلوك 

مسطرة الطعن اإلداري التً تعد مرحلة تمهٌدٌة قبل اللجوء إلى القضاء الضرٌبً وهكذا 

علٌهم أن ٌدلوا أمام المحكمة بما ٌفٌد أنهم استنفذوا هذه المسطرة وإال فستعتبر الدعوى قد 

رفعت قبل أوانها و ترفض شكال
3

. 

 ونقرأ فً حٌثٌات حكم صادر عن المحكمة اإلدارٌة بمكناس
4

إذ ٌستفاد أن المدعٌن  "

ٌعترفون بؤن النزاع معروض أمام اللجان المحلٌة وبما أنهم لم ٌدلوا بما ٌفٌد أنهم قد 

استنفذوا مسطرة الطعن اإلدارٌة وبالتالً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل أوانها ومن تم 

ال تقبل "نفس االتجاه سلكته المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر حٌث نصت فٌه " ٌتعٌن عدم قبولها

 .المنازعة القضابٌة ما لم ٌسلك الملزم بها مسطرة التظلم اإلداري

                                                           
1

 .742/08 ٍِف هلُ 21/01/2009 ثزبه٠ـ 126ؽىُ إكاه٠خ اٌوثبؽ هلُ - 
2

 . 04/02/2003 ثزبه٠ـ 95ؽىُ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثّىٕبً ػلك - 
3
. 117 اٌمؼبء اإلكاهٞ ٚ ؽّب٠خ إٌشبؽ االلزظبكٞ ِوعغ ٍبثك ص ،  اٌؼّبٔبد اٌغجبئ١خ ِٓ فالي اٌزشو٠غ ٚ اٌمؼبء:الر٠ٟغد ػجل اٌمبكه-  

4
.  اٌَبثكٔفٌ اٌّوعغ -  
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 من قانون التسجٌل ٌنص على 49 وفً حكم آخر إلدارٌة وجدة قضت بؤن الفصل 

" الحق فً المطالبة بتكملة الرسم الناقص ٌسقط بمضً ثالث سنوات من تارٌخ التسجٌل"أن 

حٌث أن اإلدارة وإن كانت قطعت بتبلٌؽها للطاعن األساس الجدٌد الذي اعتمدته إلعادة 

التقوٌم، فإن مدة التقادم تحسب من جدٌد ابتداء من مضً شهر كامل على توصل الملزم 

باألساس الجدٌد رؼم جوابه أو سلوكه مسطرة التظلم لدى اللجنة المحلٌة للتقوٌم طبقا ألحكام 

 من مدونة التسجٌل، وحٌث أنه بمرور شهر كامل على تارٌخ توصل الملزم 12الفصل 

باألساس الجدٌد الذي اعتمدته اإلدارة وعدم جوابه ٌصبح مبلػ الضرٌبة مستحق األداء 

وواجب االستٌفاء وحٌث أنه منذ هذا التارٌخ لم تقم اإلدارة بؤي إجراء للمطالبة بدٌنها 

لتحصٌله دون قصد قطع التقادم وأنها لم تقم بتبلٌػ بٌان التصفٌة إال بعد أربع سنوات وبذلك 

تكون مطالبتها قد طالها التقادم المسقط، كما أن قضاء المحاكم اإلدارٌة استقر على اعتبار 

إجراءات آمرة ٌترتب عن عدم  (من إعالم توجٌه إنذار)اإلجراءات السابقة لفرض الضرٌبة 

سلوكها وفق ما ٌقتضٌه القانون وداخل اآلجال المقررة قانونا بطالنها وبطالن القرارات 

المتخذة على إثرها
1

. 

كذلك ٌالحظ أن القاضً اإلداري عمل على األخذ بعٌن االعتبار المنازعة الضرٌبٌة 

 من قانون المسطرة المدنٌة حٌث عمل على إنذار الملزم 32من خالل تطبٌق الفصل 

المدعً على تصحٌح مقاله إذا شابته عٌوب شكلٌة بإمكانه تصحٌحها أثناء سرٌان الدعوى
2

 

فإضافة إلى البث فً جوهر النزاع دون االلتفات إلى دفع اإلدارة الضرٌبٌة بؤن الدعوى 

ؼدت ؼٌر ذات موضوع بعد أن أقر بؤحقٌة الملزم المدعً فٌما ٌدعٌه وذلك ما لم ٌصرح 

المدعً بتنازله عن الدعوى
3

. 

وفً نفس المناسبة فإن القاضً اإلداري أقر من خالل العدٌد من األحكام الصادرة 

بهذا الخصوص مجموعة من األحكام التفسٌرٌة والتؤوٌلٌة لقانون الجباٌات بحث أنه على 

مستوى اختصاص المحاكم اإلدارٌة فً المنازعات الضرٌبٌة كمنازعة شاملة فإن             

                                                           
1

. 111 ص 77 ِٕشٛه ثّغٍخ اٌّؾبوُ اٌّغوث١خ ػلك 25/09/1995 طبكه ػٓ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ثبٌج١ؼبء ثزبه٠ـ 157ؽىُ ػلك - 
2

 فٟ ١ِلاْ اٌمؼبء اٌشبًِ أ٠خ ؽّب٠خ ٌٍؾمٛق ٚ اٌؾو٠بد ِغٍخ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ػلك 41/90 ِغبي اٌّبكح اٌضبِٕخ ِٓ لبْٔٛ :ػي٠ي ثٛكاٌٟ- 

. 200 ص 02/2005
3

. 83ص . أٚهكٖ ػجل اٌّؼطٟ اٌملٚهٞ َ ً 09/03/1995 ثزبه٠ـ 20/95ؽىُ إكاه٠خ أوبك٠و هلُ - 



72 
 

إدارٌة وجدة
1

األول تم التؤكٌد من خالله على أن اختٌار نظام الربح : ، أقرت مبدأٌن مهمٌن

الجزافً ال ٌستلزم سلوك المسطرة التوجٌهٌة المنصوص على أطوارها فً                

 .107المادة 

 21أما المبدأ الثانً فهو خطؤ اإلدارة حٌن تصنٌفها للملزم بالجدول الملحق بالفصل 

من قانون الضرٌبة العامة على الدخل، ٌتٌح للمحكمة تصحٌح الوضع حٌث الحظت 

المحكمة المذكورة بؤن اإلدارة صنفت صاحب المقهى فً الفبة الثالثة مرتٌن بعنصر قار 

 ألؾ درهم، بٌنما ٌشٌر الجدول المذكور إلى أن هذا الصنؾ ٌدخل ضمن الفبة 15قدره 

 أالؾ درهم وبذلك تكون اإلدارة قد أخطؤت التصنٌؾ الشًء 5الخامسة بعنصر ثابت قدره 

الذي ٌستتبع تصحٌح الوضع  فقامت المحكمة باحتساب مبلػ الضرٌبة وتخفٌضه حسب 

التصنٌؾ الذي اعتمدته
2

، كذلك فإن العمل القضابً للمحاكم اإلدارٌة استقر على اعتبار 

النزاع فً المادة الضرٌبٌة سواء ما تعلق بالمتطلبات والمتابعات التً ٌلجؤ إلٌها بمناسبة 

التؤخر فً دفع هذه الضرابب أو باألساس القانونً المعتمد فً فرضها، نزاعا ذاتٌا صرفا 

فً صمٌم والٌة القضاء الشامل أو فٌما ٌتعلق بسلطة المحكمة اإلدارٌة فً إعطاء التكٌٌؾ 

القانونً الحقٌقً للطلب فالقاضً اإلداري بهذا الخصوص دأب على تقصً طبٌعة الطلب 

ومرامٌه فً ضوء النٌة الحقٌقٌة التً قصدها رافعه من وراء إبدابه بمعنى تكٌٌؾ الدعوى 

بما ٌكفل التطبٌق السلٌم ألحكام القانون وصوال إلى الحكم العادل فً القضٌة المعروضة
3

.  

 .عهً يستىي لىاعس انًىضىع: انًطهب انثاٍَ

ٌتعلق األمر بهذا الخصوص مجموعة من القواعد التً كرسها قاضً المحاكم 

 :اإلدارٌة  والتً تكرس بالملموس نفس التوجه الحمابً الملزم  ومن أهم هذه القواعد نذكر

                                                           
1

 .66 ص 22/2004 ِٕشٛه ثّغٍخ اٌّؼ١به ػلك 18/11/1995 طبكه ثزبه٠ـ 100/95ؽىُ هلُ - 
2

 . 48ِؾّل األػوط إٌّبىػبد اٌغجبئ١خ فٟ اٌؼًّ اٌمؼبئٟ ٌٍّؾبوُ اإلكاه٠خ ص - 
3

. 48ِؾّل األػوط ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك ص - 
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   رف١َو اٌمبْٔٛ اٌؼو٠جٟ رف١َوا ػ١مب:اٌفوع األٚي 

 إن هذه القاعدة التً كرسها االجتهاد القضابً للمحاكم اإلدارٌة تقوم على أساس أن 

الضرٌبة ال ٌمكن أن تفرض أو تجبى إال فً األحوال والظروؾ التً حددها القانون بدقة 

 .على اعتبار أن المبدأ العام هو وجوب فرض الضرٌبة بقانون

89/301وعلٌه فقد طبقت إدارٌة أكادٌر هذا المبدأ فً تفسٌر قانون 
 المتعلق 

حٌث اعتبر اللوحة المهنٌة لكل من . بالضرابب المستحقة للجماعات المحلٌة وهٌباتها

المحامً والطبٌب خارج نطاق تطبٌق القانون الضرٌبً المذكور بحجة أن هذه الضرٌبة 

تفرض على كل من ٌشؽل ملكا جماعٌا بصفة مإقتة قصد الدعاٌة واإلشهار وهو ما ٌتنافى 

مع النشاط الذي ٌقوم به المحامً، لذلك قضت بإلؽاء القرار الذي فرض بموجبه الرسم
2

 

وهو االتجاه الذي أكده المجلس األعلى أٌضا
3

. 

وفً نفس السٌاق قضت نفس المحكمة كذلك بكون أن النشاط اإلنسانً الذي ٌمارسه 

 من القانون 109الطبٌب ٌتنافى مع العمل التجاري أو الصناعً أو الحرفً وأن الفصل 

 ٌفرض الرسم على المستفٌدٌن من رخصة االستؽالل ملك جماعً وحدد على سبٌل 30-89

الحصر المنقوالت العقارات المعنٌة وال ٌدخل ضمنها نشاط الطبٌب ومن تم إلؽاء الرسم 

المفروض على لوحة الطبٌب
4

. 

أما المحكمة اإلدارٌة بفاس فقد ذهبت أبعد من ذلك حٌث فسرت بعض النصوص 

المتعلقة بهذا الجانب بالشكل الذي ٌخدم المستثمر وٌشجعه، ففً المنازعة المتعلقة بضرٌبة 

كانت المدعٌة قد أسست دعواها للمطالبة بإلؽاء هذه الضرٌبة وإعفابها منها على " البتانتا"

أساس أن معمل فاس الذي أحدثته برأس الماء ٌشكل مقاولة صناعٌة جدٌدة ٌستفٌد من 

اإلعفاء الكلً من هاته الضرٌبة خالل الخمس السنوات األولى من بداٌة مزاولة نشاطها 

                                                           
1

 اٌّزؼٍك ثٕظبَ 30-89اٌظبكه األِو ثزٕف١ن اٌمبْٔٛ هلُ   (1989 ٔٛٔجو 21 ) 1410 هث١غ اٌضبٟٔ 21 ثزبه٠ـ 1-89-187ظ١ٙو شو٠ف هلُ - 

. 15763 ص 1989 كعٕجو 6 ثزبه٠ـ 4032اٌؼوائت اٌَّزؾمخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ٚ ١٘ئزٙب  ط ه ػلك 
2

 إكه٠ٌ اٌىّوأٟ اٌجٍلٞ ثى١ٍُّ ٚ ِٓ ِؼٗ أٚهكٖ ػجل هللا ؽلاك رطج١مبد كػٜٛ اإلكاه٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ َ 26/05/1995ؽىُ طبكه ثزبه٠ـ -  

. 212ص .ً 

 ٘جئٟ ٌؾَٓ ػل هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ  ثى١ٍُّ ٚ لؼ١خ ِؾّل ثٛعجلح ػل ٔفٌ اٌّغٌٍ أٚهكّ٘ب ػجل هللا 02/06/1994ؽىُ طبكه ثزبه٠ـ -  

. 113ؽلاك ٔفٌ َ ً ص 
3

 84 لؼ١خ ػجل اٌؼبٌٟ شىالؽ ػل اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ثٛهىاىد أٚهكٖ ػجل اٌّؼطٟ اٌملٚهٞ َ ً ص 15/12/1996لواه ثزبه٠ـ -  
4

. 213ص . ػ١لٞ اِجبهن ػل هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ٌى١ٍُّ أٚهكٖ ػجل هللا ؽلاك َ ً 05/01/1995 ثزبه٠ـ 03/95ؽىُ هلُ - 
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 من قانون 25تطبٌقا لالتفاقٌة المبرمة بٌنها وبٌن الدولة من جهة، ولمقتضٌات الفصل 

 04-88 المعدل بمقتضى القانون رقم 82-17تشجٌع االستثمارات الصناعٌة الحامل لرقم 

فً حٌن عارض السٌد وزٌر المالٌة ذلك بعلة أن إضفاء صفة المقاولة الجدٌدة على معمل 

فاس الذي أحدثته شركة المدعً مجرد امتداد للشركة التً ٌوجد مقرها بوجدة وبالتالً ال 

ٌستفٌد هذا الفرع من منافع الفصل المذكور، لكن المحكمة ذهبت مع المدعٌة فً طلبها ذلك 

 المذكور تنص على استفادة المقاولة الصناعٌة من 82-17بؤن المادة األولى من القانون رقم 

المنافع المنصوص علٌها فً هذا القانون وهً كل مقاولة تستعمل سلعا تجهٌزٌة لصنع 

منتجات تامة أو شبه تامة الصنع، وٌشمل برنامج استثمارها على تجهٌزات إنتاجٌة ال تق 

 . من نفس القانون8 درهم دون اعتبار الرسوم كما ورد فً المادة 100000عن 

لم ٌربطها بوجود شركة علما منه بؤن " مقاولة" وإن المشرع لما استعمل كلمة 

الشركة ٌمكن أن تخلق عدة مقاوالت كؤداة إنتاج والتصنٌع، وإن إحداث كل مقاولة بالتعرٌؾ 

والشروط الواردة فً قانون تشجٌع االستثمار ٌستفٌد من هاته المٌزة وقد أوضحت المحكمة 

مضٌفة بؤن هذه األخٌرة أبرمت -  سٌور–فً حٌثٌاتها بؤن ذلك ٌنطبق على المدعٌة شركة 

مع الدولة اتفاقٌة من أجل إحداث وحدة إنتاجٌة صناعٌة بمدٌنة فاس المعتبرة ضمن المنطقة 

 من قانون تشجٌع االستثمار كما أنها رصدت لتؤسٌسها مٌزانٌة 7الرابعة المحددة بالمادة 

هامة  بمالٌٌن الدراهم واقتنت من أجل تجهٌزها كافة التجهٌزات والمعدات الالزمة والكل 

فً إطار برنامج استثمار موافق علٌه مسبقا كما أنها عملت على خلق عدد كبٌر من 

من ضرٌبة -  سٌور–مناصب الشؽل القارة منتهجة إلى التصرٌح بإعفاء المدعٌة  شركة 

النتانتا  موضوع النزاع طٌلة الخمس السنوات األولى إلحداثها
1

. 

أما فً قضٌة ٌوسؾ الفٌاللً فقد أوضحت بؤن هذا األخٌر حصل على تكوٌن جامعً 

تقنً فً مإسسة علٌا للتكوٌن المهنً حصل فً نهاٌته على دبلوم ٌمكنه حسب القانون رقم 

 من إنشاء مقاولته الشخصٌة واالستفادة من االمتٌازات 13/07/81 الصادر بتارٌخ 16/87

التً ٌخولها هذا القانون بما فً ذلك اإلعفاء الضرٌبً واإلعفاءات الجمركٌة على استٌراد 

                                                           
1
. 81 ص 40/2001 ً٘ ٌٍّؾبوُ اإلكاه٠خ كٚه فٟ اإلطالػ اإلكاهٞ َ َ إ َ د ػلك :أٚهكٖ ِؾّل إٌغبهٞ-   
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المعدات التجهٌزٌة ؼٌر المصنوعة بالمؽرب وقد تقدم بملفه لالستثمار فً وحدة صناعٌة 

لإلدارة المعنٌة وحصل على وصل من ذلك، ثم تقدم بطلب قرض فً إطار القانون المشجع 

للمقاولٌن الشباب حصل علٌه أٌضا، وبدأ فً إنشاء المقاولة بحٌث التزم مع عدة شركات 

أجنبٌة من استٌراد اآلالت الضرورٌة الواردة فً مشروعه ونتٌجة لعدم جواب اإلدارة على 

طلبه لم ٌستفٌد من اإلعفاءات الجمركٌة المنصوص علٌها قانونا ورؼم صرفه لمبالػ مالٌة 

مهمة بقً ٌنتظر جواب اإلدارة ملتمسا الحكم باستفادته من جمٌع االمتٌازات المذكورة فً 

 . القانون

عارضت بذلك اإلدارة بعلة أن الطالب شرع فً إنجاز مشروعه قبل موافقة اإلدارة 

على ملفه االستثماري وواضعا نفسه خارج القانون المستدل به، وبعد مناقشة المحكمة 

للقضٌة وتكٌٌفها للنزاع باعتباره ٌتعلق بطلب إلؽاء القرار القاضً بعدم تمتٌع الطالب 

باإلعفاءات واالمتٌازات المنصوص علٌها فً قانون تشجٌع خرٌجً مإسسات التكوٌن 

 من المرسوم 8 المذكور والمادة 16/87 من قانون رقم 8المهنً أوضحت أنه تطبٌقا للمادة 

المطبق له كان على ربٌس المصلحة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوٌن المهنً بالعمالة أو 

 ٌوما التالٌة لتارٌخ البرامج االستثمارٌة للطلب المثبت بالوصل إما 30اإلقلٌم أن ٌقوم خالل 

إلى الوزٌر المكلؾ بالتكوٌن المهنً  (مطابق)بتوجٌه نسختٌن من هذا البرنامج مذٌلة بعبارة 

إلى  (ؼٌر مطابق)وباقً اإلدارات المعنٌة وإما بإرجاع الوثابق المودعة لدٌه مذٌلة بعبارة 

المعنً باألمر وأنه بعدم احترام اإلدارة لهذه المسطرة ٌكون قرارها المطعون فٌه معٌبا و 

معرضا لإللؽاء
1

. 

كذلك فإن المحكمة اإلدارٌة بؤكادٌر أبطلت الضرٌبة على الطاعن ألن الفصول من 

 المتعلق بنظام الضرابب المخصصة للمجالس الجماعٌة 30-89 من القانون رقم 93 إلى 86

تعفً األراضً البورٌة من الرسوم
2

. 

 رٛى٠غ ػجئ اإلصجبد ث١ٓ اإلكاهح اٌؼو٠ج١خ ٚ اٌٍّيَ : اٌفوع  اٌضبٟٔ

                                                           
1

. 82-81 ً٘ ٌٍّؾبوُ كٚه فٟ اإلطالػ اإلكاهٞ َ ً ص :أٚهكٖ ِؾّل إٌغبهٞ- 
2

. 212 األشىو اٌجش١و ػل ثٍل٠خ ففٕٟ  أٚهكٖ ػجل هللا ؽلاك  َ ً ص 21/04/1995 ثزبه٠ـ 34/95ؽىُ ػلك -  
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فإن أهم " إثبات االلتزام على مدعٌه" من ق ل ع ٌنص على أن 339إذا كان الفصل 

ما ٌمٌز الدعوى الضرٌبٌة عن ؼٌرها من الدعاوى هو ما تتمتع به اإلدارة الضرٌبٌة من 

سلطات عامة وامتٌازات ال ٌتمتع بها الفرد الملزم، الشًء الذي ٌجعل اإلدارة الضرٌبٌة 

ؼالبا فً موضع المدعى علٌه و الملزم فً وضعٌة المدعً وهذا الوضع ٌكون صعبا من 

حٌث اإلثبات باعتبار أن اإلدارة وهو الطرؾ األقوى والمزود بؤدلة اإلثبات ٌكون مركزها 

أٌسر وأخؾ لذلك فإن االجتهاد القضابً أقر بتوزٌع عبء اإلثبات بٌن اإلدارة الضرٌبٌة 

والملزم وإن كان ذلك ٌخالؾ ظاهرها المبدأ القابم على اإلثبات ٌقع على المدعً
1

 فعبا 

اإلثبات إذن ٌقع على عاتق المدعً أصال وقد ٌكون الملزم فً الؽالب وقد تكون إدارة 

الضرابب وعلى من ٌدعً خالؾ الثابت أصال أو الثابت حكما أن ٌقٌم الدلٌل على صحة 

زعمه
2

.  

 رؼ١ّك اٌولبثخ ػٍٝ اٌٍَطخ اٌزمل٠و٠خ ٌإلكاهح فٟ اٌّبكح اٌؼو٠ج١خ: اٌفوع اٌضبٌش

 على مبدأ تحدٌد نسب وأسعار 6إذا كان القانون الجبابً الجماعً قد نص فً الفصل 

الضرابب والرسوم الجماعٌة بواسطة القانون وبالتالً اإلشارة فً نفس الفصل على 

االستثناءات التً ٌنبؽً إخضاعها لهذا المبدأ مراعاة العتبارات مختلفة بحٌث اقتصر 

القانون على تحدٌد األسعار القصوى بٌمنا اسند مهمة تحدٌد األسعار التطبٌقٌة للجماعات  

المحلٌة حسب متطلباتها وخصوصٌة أوضاعها
3

 فإن القاضً اإلداري لم ٌتردد فً بسط 

رقابته على السلطة التقدٌرٌة لإلدارة بهذا الخصوص وهذا ما أكدته إدارٌة مكناس فً نازلة 

20024 دجنبر 12بتارٌخ 
 . 

 المعتمد بالنسبة للعنصر المتؽٌر، إذا كان 5 إلى 1حٌث اعتبرت أن المعامل من 

ٌدخل فً إطار السلطة التقدٌرٌة إلدارة الضرابب فإن ذلك ال ٌعنً أن هذه السلطة مطلقة 

وؼٌر خاضعة ألٌة مراقبة فهذا المعامل ٌبقى خاضعا لمراقبة القضاء، لتالفً كل ؼلو فً 

التقدٌر من جانب اإلدارة و لهذا قررت بعد االستعانة بخبرة نظرا لكون العنصر المتؽٌر 

                                                           
1

 86 اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍٍّيَ فٟ ِغبي إٌّبىػبد اٌغجبئ١خ َ ً ص :ٞػجل اٌّؼطٟ اٌملٚه- 
2

 أٚهكّ٘ب 02/02/95 ٚ أ٠ؼب ؽىُ ثزبه٠ـ 27/07/95 ثزبه٠ـ 68/95 ٚ ونٌه ؽىُ هلُ 27/07/1995 ثزبه٠ـ 69/95ؽىُ إكاه٠خ أوبك٠و هلُ - 

. 87ػجل اٌّؼطٟ اٌملٚهٞ َ ً ص 
3

. 59 اٌّّبهٍخ اٌّب١ٌخ َ ً ص :اٌّٙلٞ ث١ّٕو- 
4

. 21 ص 47/2004ػشو ٍٕٛاد ِٓ اٌؼًّ اٌمؼبئٟ ٌٍّؾبوُ اإلكاه٠خ ثبٌّغوة َ َ إ َ د ٍٍٍَخ ِٛاػ١غ اٌَبػخ ػلك :أٚهكٖ ِؾّل ػٕزوٞ -  
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 بدال من الحد األقصى 1ٌحدد حسب أهمٌته النشاط فإن المعامل الواجب التطبٌق هو رقم 

 .                الذي أخذت به اإلدارة

 اٍزجؼبك إِىب١ٔخ اٌم١بً فٟ اٌّبكح اٌؼو٠ج١خ : اٌفوع اٌواثغ

إن األخذ بمبدأ القٌاس فً مادة الضرابب ٌعنً تفسٌر النصوص الضرٌبٌة تفسٌرا 

واسعا وهو ما ٌخالؾ التفسٌر الضٌق الذي ٌمٌز وٌطبع هذه المادة لذلك فإن استبعاد طرٌقة 

 .القٌاس عن هذه المادة ما هو إال نتٌجة حتمٌة لتطبٌق مبدأ التفسٌر الضٌق المذكور آنفا

فاالتجاه إلى القٌاس فً المواد الضرٌبٌة ٌإدي إلى فرض الضرٌبة على أمور لم ترد 

بالقانون قٌاسا على أمور وردت به وهو أمر مخالؾ للقاعدة القانونٌة المقررة والمقننة فً 

 . من الدستور وهً عدم جواز فرض الضرٌبة إال بالقانون17الفصل 

وٌتفرع عن ذلك أن الضرٌبة إذا ما فرضت بنص قانونً على واقعة معٌنة فال ٌصح 

 .أن تمتد لتتناول واقعة أخرى حتى ولو كانت ثمة تشابه فً الواقعتٌن

وٌإكد هذا الطرح ما تحرص على التنصٌص علٌه قوانٌن المالٌة فً المؽرب لكل 

سنة والمرخصة بتحصٌل الضرابب المشرعة قانونا من أنه ٌحظر تحت طابلة العقاب جنابٌا 

استٌفاء أي ضرٌبة مهما كان الوصؾ أو االسم الذي تجبى به ؼٌر مؤذونة فٌها بموجب 

أحكام القانون
1

. 

 اٌشه فٟ ِلٜ إٌض اٌؼو٠جٟ ٠فَو ٌظبٌؼ اٌّزُٙ : اٌفوع اٌقبٌِ

إذا كان الشك فً المادة الجنابٌة ٌفسر لصالح المتهم فإن الشك فً المادة الضرٌبٌة 

كذلك ٌفسر لصالح الملزم وتطبٌق هذا المبدأ فً المادة الضرٌبٌة ما هو إال نتٌجة حتمٌة 

 .لتطبٌق قاعدة التفسٌر الضٌق للقوانٌن الضرٌبٌة

وقد أكد القضاء المصري والمؽربً ما سبقت اإلشارة إلى ذلك هذا االتجاه فً أحكامها 

وذهبت أحكام مصرٌة أخرى إلى األخذ بهذا المبدأ ال كنتٌجة حتمٌة لفابدة التفسٌر الضٌق 

للقوانٌن الضرٌبٌة بل تطبٌقا للقواعد العامة فً اإلثبات وأكدت أن األصل هو أن المواطن 

                                                           
1

. اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ لٛا١ٔٓ اٌّب١ٌخ ٌٍٍّّىخ- 
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ؼٌر ملزم بؤداء الضرٌبة وعلى اإلدارة أن تثبت أنه ملزم بؤدابها بمقتضى نص قانونً 

صرٌح  ال ٌشوبه لٌس ؼموض  فإذا أشاب القانون أي نقص جاز للملزم  أن ٌستفٌد منه
1

. 

 ؽك اٌٍّيَ فٟ رأع١ً اٌل٠ٓ اٌؼو٠جٟ: اٌفوع اٌَبكً

كرس القضاء حق الملزم فً تؤجٌل االستخالص الجبري للدٌن الضرٌبً فً أٌة 

مرحلة من مراحله كما كرس مبدأ اعتبار طلب التؤجٌل طلبا وقتٌا من اختصاص ربٌس 

90/412 من قانون 19المحكمة اإلدارٌة ومن ٌنٌبه فً إطار المادة 
. 

وقد أكد قاضً المستعجالت أو ما ٌصطلح على تسمٌته فقها بمحكمة الربٌس على 

 15مبدأ أساسً وهو إعفاء طالب التؤجٌل من تقدٌم الضمانة التً تستلزمها مقتضٌات المادة 

 إذا كان ٌنازع بصفة جدٌة فً صفته كملزم21/08/1935من ظهٌر 
3

. 

كما اعتبر من جهة أخرى تكرٌسا للمبادئ السابقة المشار، إلٌها أن الضمانات 

 المذكور واردة على سبٌل المثال ال الحصر، وأنه للمحكمة تقٌٌم 15الواردة فً الفصل 

الضمانات المقدمة من طرؾ طالب التؤجٌل والتقرٌر فٌما إذا كانت تإمن استٌفاء الدٌن 

الضرٌبً عند اللزوم أم ال
4

. 

إذن ٌمكن القول أن القاضً اإلداري فً مجال المنازعات الضرٌبٌة كان واعٌا بحجم 

المسإولٌة الملقاة على عاتقه، نظرا للطابع الحساس الذي تلعبه الضرابب سواء بالنسبة 

للدولة باعتبارها المورد األهم لمٌزانٌتها التً تستطٌع من خاللها ودفع أجور الموظفٌن، 

وإقامة المشارٌع الكبرى، وأٌضا بالنسبة للملزمٌن الذٌن ٌجب أال ترهقهم اإلدارة بضرابب 

ؼٌر منصوص علٌها قانونا أو فوق ما هو مطلوب منهم، لذلك فإن القاضً اإلداري كان 

صارما فً احترام كل المقتضٌات القانونٌة، كما أبدع العدٌد من المبادئ فً المجال 

                                                           
1

 اٌؾّب٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍٍّيَ فٟ ِغبي إٌّبىػبد اٌغجبئ١خ ٔلٚح اٌمؼبء اإلكاهٞ ٚ ؽّب٠خ إٌشبؽ االلزظبكٞ ِٕشٛهاد و١ٍخ :ػجل اٌّؼطٟ اٌملٚهٞ-  

. 85اٌشو٠ؼخ ثأوبك٠و ٍٍٍَخ ٔلٚاد ٚ ِؾبػواد ص 
2

 ثزبه٠ـ 1931/95 اٌؾغي الٍز١فبء اٌؼو٠جخ ؽٍت ٚلزٟ ِٓ افزظبص اٌمؼبء اٌَّزؼغً ؽىُ إكاه٠خ أوبك٠و هلُ دؽٍت إ٠مبف إعواءا- 

 .  6/95 ٍِف هلُ 25/07/1995
3

.  اٌَبثكهعغ ٔفٌ اي-  
4
. 12/95 ٍِف هلُ 31/10/1995 ثزبه٠ـ 2200 هئ١ٌ إكاه٠خ أوبك٠و هلُ أِو اٍزؼغبٌٟ ٌٕبئت-   
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الضرٌبً كتفسٌر القانون الضرٌبً تفسٌرا ضٌقا وكذلك تفسٌره لصالح الملزم باإلضافة إلى 

 .مبادئ أخرى

ولكن ذلك ال ٌمنع وجود بعض العراقٌل التً تساهم فً الحد من فعالٌة دور القاضً 

اإلداري فً المنازعات الضرٌبٌة،  ونذكر هنا على الخصوص مسؤلة الصرامة فً احترام 

اآلجال والمقتضٌات المنصوص علٌها والتً تإدي فً الؽالب إلى عدم القبول من طرؾ 

القاضً اإلداري لعٌب فً الشكل، مما ٌإثر بالخصوص على الملزمٌن وٌضٌع حقوقهم 

باعتبارهم الطرؾ الضعٌؾ فً الدعوى وألنهم ؼٌر ملمٌن بكل اآلجال المنصوص علٌها 

فً القوانٌن الضرٌبٌة على عكس اإلدارة الضرٌبٌة التً تتوفر على كل اإلمكانٌات البشرٌة 

 . والمادٌة التً تجعلها على اطالع ودراٌة بكل المقتضٌات القانونٌة

  :ذاتًت انفصم انثاٍَ

عموما ٌمكن القول أن تجربة المحاكم اإلدارٌة فً مجال تنشٌط االقتصاد المحلً، 

تبقى تجربة متواضعة وؼنٌة بالمكتسبات، بالنظر إلى أن قاضً هذه المحاكم استطاع من 

خالل العدٌد من أحكامه، أن ٌثبت أنه فاعل حقٌقً فً إنعاش القطاع االقتصادي 

واالستثماري، من خالل اجتهادات جدٌدة ومتجددة، كان لها دورها فً حماٌة المستثمرٌن 

المتعاملٌن مع اإلدارة، كما هو الشؤن لنظرٌة إثراء اإلدارة بال سبب، التً تعد اجتهادا  

خالصا لقاضً المحاكم اإلدارٌة، وهو اجتهاد ما كان لٌؤتً لوال الرؼبة الداخلٌة لهذا 

القاضً فً اإلسهام فً عملٌة التنمٌة، ونفس الشًء ٌقال عن االجتهادات المتعلقة بحمل 

اإلدارة على تنفٌذ األحكام الصادرة ضدها، فهذه األخٌرة وإن كانت لم تستقر بعد على أسس 

قانونٌة واضحة، فإنها على األقل ولدت شعورا لدى اإلدارة بضرورة التؤنً واحترام قواعد 

القانون أثناء صٌاؼة القرارات اإلدارٌة، وهو وضع من شؤنه أن ٌجعل قاضً المحاكم 

اإلدارٌة، مساهما فعلٌا فً إنعاش النشاط االقتصادي على المستوى البعٌد، على الرؼم من 

اإلقرار بوجود إكراهات متعددة بخصوص تحقٌق هذا الدور، فهذه اإلكراهات وإن كانت 

تقلل من فعالٌة الدور القضابً فً إنماء النشاط االقتصادي، فإنها ال تعدمه، لذلك فإن 

 .التطور على هذا مستوى ٌبقى واردا مستقبال، ما دام أن السعً نحوه لٌس بالمستحٌل
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: ةــــــاتىـــخ
فً الختام ٌمكن القول أن القاضً اإلداري أصبح فعال شرٌكا أساسٌا فً تحقٌق 

التنمٌة المحلٌة، ألن اجتهاداته ساهمت فعال فً إنعاش التمنٌة المحلٌة سواء فً الجانب 

 لكن هذا ال ٌمنعنا من ،المرتبط بالجانب االقتصادي أو الجانب المرتبط بالمجال االجتماعً

القول أن هناك بعض اإلكراهات التً تحد من دور القاضً اإلداري فً التنمٌة المحلٌة، 

. هذه اإلكراهات  ٌمكن إجمالها فً إكراهات قانونٌة و بشرٌة و أخرى مالٌة

 اإلكراهات القانونية: 

 النصوص القانونٌة المنظمة للمحاكم اإلدارٌة منهذه اإلكراهات ٌمكن استخالصها 

بحٌث إذا كانت هذه المقتضٌات تعد الوسٌلة القانونٌة لتدخل القاضً اإلداري فً التنمٌة 

المحلٌة، فإنها فً المقابل تتضمن عدة صعوبات قد تحد من فعالٌة هذا التدخل عملٌا وٌتعلق 

األمر بإشكالٌة عدم تنفٌذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة فالمشرع من خالل قانون المحاكم 

اإلدارٌة، لم ٌنص على أي مقتضى ٌخص حاالت امتناع اإلدارة عن التنفٌذ باستثناء ما 

 التً نصت على أن التنفٌذ ٌكون بواسطة كتابة الضبط التابعة للمحكمة 49تضمنته المادة 

اإلدارٌة التً أصدرت الحكم، وٌمكن للمجلس األعلى أن ٌعهد بتنفٌذ قراراته إلى محكمة 

 عن تنفٌذ األحكام القضابٌة الصادرة ضدها سٌترتب علٌه اإلدارة امتناعإدارٌة، لذلك فإن 

 حقوقه، وإنما على حساب التنمٌة ستضٌعأثار سلبٌة لٌس فقط على حساب المتضرر الذي 
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 سٌما وأن ،ٌة المحكوم بهجالمحلٌة التً تصبح أحكامها ؼٌر ذات معنى بسبب خرق مبدأ ح

استقراء مختلؾ القواعد المتعلقة بالتنفٌذ الجبري الواردة فً الباب الثالث من قانون 

المسطرة المدنٌة، تجعل من الصعوبة تطبٌق بعض هذه الفصول حٌنما ٌتعلق األمر بتنفٌذ 

 الذي ٌنص 440 خصوصا الفصل ،أحكام قضابٌة صادرة عن المحاكم اإلدارٌة ضد اإلدارة

ن ٌفً أ وٌعذره بهعون التنفٌذ ٌبلػ إلى الطرؾ المحكوم علٌه الحكم المكلؾ بتنفٌذ"على أن 

بما قضى به الحكم حاال أو بتعرٌفه بنواٌاه، وإذا رفض المدٌن الوفاء أو صرح بعجزه عن 

". ذلك، اتخذ العون اإلجراءات المقررة فً الباب المتعلق بطرق التنفٌذ

فالمقتضٌات الواردة فً هذا الفصل تتعلق بااللتزامات المالٌة، لذلك فإن الحكم 

اإلداري فً دعوى اإللؽاء ال ٌمكن منطقٌا تنفٌذه عن طرٌق التنفٌذ الجبري، ألنه ٌتعلق 

. بإلؽاء قرار إداري ال ؼٌر، دون أن تتضمن ذلك إصدار أمر إلى اإلدارة بؤداء مبلػ مالً

وحتى إذا نص الحكم اإلداري على أداء تعوٌض إلى المحكوم له، فإن امتناع اإلدارة 

عن الوفاء بما فً ذمتها وعدم تنفٌذها للحكم القضابً، ال ٌخول سلوك طرٌقة التنفٌذ المشار 

. إلٌها، ألن األموال العامة ؼٌر قابلة للحجز علٌها كٌفما كان نوعه هذا الحجز

كذالك إذا كانت الؽرامة التهدٌدٌة صورة من صور التنفٌذ الجبري، فإن إعمالها من 

م اتجاه اإلدارة أمر ؼٌر مبنً على أساس قانونً، .م. من ق448خالل مقتضٌات الفصل 

ألن طلب الؽرامة التهدٌدٌة ٌتنافى مع قاعدة قاضً اإللؽاء ٌقضً وال ٌدٌر، وهو مبدأ 

. ٌتماشى مع المبدأ الذي ٌحرم على القضاء توجٌه أوامر لإلدارة

كما ال ٌمكن تطبٌق مسطرة اإلكراه البدنً فً حق اإلدارة الممتنعة عن التنفٌذ، على 

. من الشخصٌة الطبٌعٌة المستوجبة لإلكراه البدنًة اعتبار أنها شخص معنوي عام مجرد

فؤمام ؼٌاب نص قانونً ٌصلح كؤساس ٌطبق فً حق اإلدارة الممتنعة عن تنفٌذ حكم 

قضابً صدر فً مواجهتها و حاز قوة الشًء المقضً به، فإن اإلحالة إلى قواعد المسطرة 

المدنٌة فً مجال التنفٌذ ضد اإلدارة ال تحل المشكلة، لذلك اقترح بعض الفقه إحداث قسم 

للتنفٌذ بالمحكمة اإلدارٌة حتى تكون هذه األخٌرة هً المسإولة عن األحكام الصادرة عنها 
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بٌنما اقترح البعض اآلخر إقرار المسإولٌة الشخصٌة للموظؾ الممتنع عن التنفٌذ أو الذي 

. ٌساهم فً عرقلة التنفٌذ وكل هذا ٌإكد أن سلطة القاضً فً مجال التنفٌذ تبقى محدودة

 اإلكراهات المالية: 

تعد هذه اإلكراهات من الصعوبات التً تجعل الكثٌر من الطاعنٌن ٌنفرون من رفع 

الدعاوى ضد اإلدارة، خصوصا بالنسبة للممارسٌن االقتصادٌٌن الذٌن ٌنتمون إلى الطبقات 

 فً تقٌٌم الدور التنموي للمحاكم اإلدارٌة، يالوسطى والدنٌا، فالعامل المادي ٌبقى أساس

لذلك وبالرجوع إلى مسطرة التقاضً أمام المحاكم، ٌبدو أنها تتضمن جملة من النفقات قد 

تإدي إلى رفع كلفة اللجوء إلى المحاكم، وٌتعلق األمر بكل من الرسوم  القضابٌة، وأتعاب 

 .المحامً، ومصارٌؾ التنقل

 من قانون المحاكم اإلدارٌة، ال ٌعفى منها 22فالنسبة للرسوم القضابٌة وطبقا للمادة 

فع دإال طلب اإللؽاء، بٌنما دعوى القضاء الشامل ال تخضع لهذا اإلعفاء، وإنما تتطلب 

. رسوم تختلؾ قٌمتها بحسب قٌمة و نوعٌة الطلب المرفوع للمحكمة

 من نفس القانون، تكون جمٌع القضاٌا التً ترفع إلى المحاكم 3كذلك وحسب المادة 

اإلدارٌة موقعة من قبل محام مسجل فً هٌبة من هٌبات المحامٌن بالمؽرب، وهو إجراء 

لٌس فً متناول الجمٌع، سٌما إذا علمنا أن المساعدة القضابٌة تظل عاجزة عن التخفٌؾ من 

عبء هذا اإلجراء ما دامت مسطرتها معقدة، وجوانبها متعددة ال تتماشى والطبٌعة 

االستعجالٌة لحماٌة بعض األنواع من النزاعات، بل وحتى فً حالة الحصول علٌها، فإنها 

ال تعفً الطاعن من مصارٌؾ التنقل خصوص وأن تمركز المحاكم اإلدارٌة السبع فً 

المدن الربٌسٌة للمملكة، لٌس فً متناول الفاعلٌن االقتصادٌٌن فً المناطق النابٌة، وهو 

وضع ٌشكل فً بعده خرقا لمبدأ المساواة فً التكالٌؾ المادٌة الناتجة عن االستفادة واالنتفاع 

من خدمات مرفق القضاء اإلداري، والسٌما، إذا أخذنا بعٌن االعتبار معطٌات ارتفاع 

مستوى المعٌشة، وضعؾ مستوى الدخل الفردي، و ارتفاع نسبة الفقر، إضافة إلى االلتزام 

. بقواعد االختصاص المحلً
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فكل هذه االعتبارات من شؤنها أن تجعل كلفة الدعوى اإلدارٌة مرتفعة، وبالتالً 

اإلحجام عن اللجوء إلى المحاكم اإلدارٌة قصد مقاضاة اإلدارة فً الحقوق ذات الصلة 

بالمجال االقتصادي من قبل شرٌحة واسعة من المجتمع ممن ال تسمح لهم اإلمكانٌات المادٌة 

 قد ال بذلك، وهو وضع ٌإدي إلى التفكٌر فً حل النزاعات عن طرٌق أسالٌب ؼٌر قانونٌة

تخدم التنمٌة، خصوصا على المستوى البعٌد، لذلك فإذا كانت المحاكم اإلدارٌة قد جاءت من 

أجل توفٌر الحماٌة القضابٌة للفاعلٌن االقتصادٌٌن، واألفراد على السواء، فإنه حتى تحقق 

هذا الدور، ال بد من تسهٌل عملٌة التقاضً أمامها بشتى الطرق، ألن القضاء اإلداري 

وعكس القضاء العادي، ال ٌمكن أن ٌإدي رسالته، إال إذا أؼرقت محاكمه بالعدٌد من 

القضاٌا حتى ولو كانت بسٌطة، ألنها تتٌح الفرصة للمحاكم اإلدارٌة لالطالع على مشاكل 

متعددة ومتنوعة، وبالتالً جعل هذا القضاء أكثر شعبٌة عوض أن تكون الحماٌة ألتً 

ٌوفرها حماٌة نخبوٌة، جراء ارتفاع سعر الدعوى اإلداري، سٌما وإذا علمنا أن هناك 

صعوبات أخرى ال زالت مطروحة أمام هذه المحاكم، بإمكانها هً األخرى أن تعٌق إمكانٌة 

التقاضً أمامها، وبالتالً التؤثٌر على الحماٌة المفروض أن ٌوفرها القاضً اإلداري 

للممارسٌن فً المجال االقتصادي، وٌتعلق األمر فً هذه الحالة األخٌرة باالكراهات ذات 

 .الطبٌعة البشرٌة

 االكراهات البشرية: 

إن هذه اإلكراهات ذات الصلة بالعنصر البشري، تتعلق عملٌا بؤطراؾ الدعوى 

اإلدارٌة أو بجمٌع األطراؾ المتدخلٌن فً الدعوى اإلدارٌة، سواء تعلق األمر بالمتقاضً 

أو المحامً أو القاضً والمفوض الملكً وكتابة الضبط وؼٌرهما، فدور المحاكم اإلدارٌة 

 .فً إنماء المجال االقتصادي ال ٌمكن أن ٌدرس بعٌدا عن آلٌات اشتؽال كل هذه األطراؾ

فهكذا وبالرجوع إلى الجانب المتعلق بالمدعً، ٌبدو أن هذا األخٌر ال زالت تتحكم 

فٌه عوامل ارتفاع نسبة األمٌة، إضافة إلى هاجس الخوؾ من اإلدارة، سٌما بالنسبة 

للممارسٌن االقتصادٌٌن البسطاء الذٌن ٌعتمدون فً ممارسة أنشطتهم على عالقتهم باإلدارة، 
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إلى درجة أن هناك من ٌعتبر أن مقاضاة اإلدارة هً مقاضاة المخزن فً حد ذاته، و هو 

 .ٌزٌد األمر صعوبة نتٌجة الحمولة التارٌخٌة لهذا المفهوم

كذلك بخصوص الجانب المرتبط بالمحامً، فالمالحظ من خالل الممارسة العملٌة 

لهذه الفبة، أن معظم أفرادها ٌفتقدون إلى التكوٌن الالزم للترافع فً الدعوى اإلدارٌة، وهو 

ما نتج عنه سٌادة ظاهرة عدم قبول الدعوى اإلدارٌة لؽٌاب شكلٌات معٌنة، ما كانت لتحصل 

من الفرد الؽٌر المإهل قانونٌا للتقاضً فً المادة اإلدارٌة، باألحرى من أهل الدار، وهو 

وضع من شؤنه أن ٌإثر على مصالح الفاعلٌن والمستثمرٌن الذٌن تصبح حقوقهم عرضة 

 .للضٌاع جراء أخطاء ال دخل لهم فٌها

من جهة أخرى وفً العالقة مع المحدد المرتبط بالقاضً اإلداري نفسه، فالمالحظ 

أن هناك تفاوت ملموس على مستوى معدل كل قاضً إداري من عدد السكان ومن نفوذه 

الترابً، إضافة لؽٌاب عنصر التخصص عند هذا األخٌر، خصوصا إذا علمنا أن القاضً 

اإلداري لٌس كؽٌره من القضاة، بحٌث ٌفرض فٌه أن ٌكون ملما بمشاكل اإلدارة، والتً هً 

فً ؼالب األحٌان ذات طابع قانونً وفنً فً آن واحد، كما ٌجب أن تكون له ثقافة نظرٌة 

فً علم القانون اإلداري، بما تقتضٌه من صلة دابمة بالدراسات الفقهٌة التً تتناول بعض 

 .قراراته

أما وظٌفة المفوض الملكً فال زالت فً حاجة إلى إعادة النظر فً أهم مكوناتها 

وآلٌات عملها، بالنظر إلى المعطٌات المتعلقة بقلة عدد المفوضٌن القضابٌٌن الملكٌٌن، 

مقارنة مع عدد القضاة اإلدارٌٌن وعدد السكان، إضافة إلى الرؼبة الشاخصة فً تهمٌش 

هذه المإسسة، بفعل ظاهرة االستقرار التً تعرفها هذه الوظٌفة، وؼٌاب األدوات القانونٌة 

والتنظٌمٌة الالزمة لممارسة وظٌفة الدفاع عن الحق والقانون، وما ٌجعل هذه المإسسة 

مجبرة على االكتفاء برأي قانونً موجز ومختصر ال ٌفً بالؽرض، فً وقت ٌتطلب دورها 

 .الكثٌر من النزاهة والمصداقٌة، حتى تؤخذ األحكام طابعها السلٌم
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لذلك فإن األفق المستقبلً لمساهمة القاضً اإلداري فً التنمٌة المحلٌة والتمنٌة 

عموما ٌظل رهٌنا لٌس فقط بتجاوز اإلكراهات التً تطرقنا إلٌها سابقا، وإنما بضرورة 

تدخل المشرع للقٌام بإصالحات جدٌدة أهمها هو صٌاؼة مسطرة إدارٌة خاصة بالمحاكم 

اإلدارٌة وإنهاء التبعٌة للمسطرة المدنٌة الحالٌة، وعلى الخصوص إٌجاد حلول جدٌدة 

إلشكالٌة عدم تنفٌذ أحكام المحاكم اإلدارٌة من طرؾ اإلدارة فمسطرة مدنٌة صدرت سنة 

 بطبٌعة الحال لن تكون صالحة لمحاكم إدارٌة أنشبت فً التسعٌنات، كما أن المشرع 1962

ملزم بالتدخل إلقرار مهام جدٌدة للمحاكم اإلدارٌة مطابقة والتوجهات الحدٌثة التً تمٌز 

الالمركزٌة، وٌتعلق األمر خصوصا بمهام االستشارة والوقاٌة، وذلك العتبارٌن اثنٌن، 

ٌتجلى األول فً الجانب التقنً باألساس ٌتعلق بالمصدر االنتخابً للفاعلٌن المحلٌٌن 

باعتبارهم لٌسوا موظفٌن متمرسٌن فً التقنٌات اإلدارٌة، أما الثانً فله صبؽة سوسٌولوجٌة 

حٌث أن المنتخبٌن، لدٌهم إحساس بؤنهم قاصرٌن ٌرتكبون األخطاء كلما راقبت سلطة الدولة 

قراراتهم، لذلك فإذا منحهم المشرع إمكانٌة استشارة المحكمة اإلدارٌة قبل اتخاذ القرارات، 

فإنه سٌقوي األمن القانونً، وسٌؽٌر إٌجابٌا العقلٌات والسلوكٌات لصالح التنمٌة المحلٌة 

ككل، ألن هذه االستشارة القانونٌة تشكل وسٌلة من وسابل تحضٌر القرار، وأداة واقٌة من 

النزاع، فمن الناحٌة السٌكولوجٌة سٌعتبر المنتخبون أن القاضً اإلداري شرٌكا أوال و قبل 

كل شًء، ولٌس رقٌبا، خصوصا إذا علمنا أن هذا االختصاص ٌشكل إحدى خصوصٌات 

 .القضاء الفرنسً، كما ٌتضح من خالل أهمٌة مجلس الدولة الفرنسً بهذا الخصوص

وبموازاة مع ذلك فإن هذا المبتؽى ٌتطلب الزٌادة فً الوسابل التقنٌة والبشرٌة 

الضرورٌة والزٌادة أٌضا فً عدد المحاكم اإلدارٌة على مستوى العماالت واألقالٌم نظرا 

للتعدد الكبٌر فً الوحدات الترابٌة، كما ٌتطلب من ناحٌة أخرى نوع من التعاون بٌن 

الوظٌفة االستشارٌة والوظٌفة القضابٌة، واستقاللٌة كل واحدة منهما عن األخرى مع 

صٌاؼة تقنٌات تنظٌمٌة ومسطرة مالبمة من أجل ضبط و توضٌح القواعد التً ستجسد 

 .طلب االستشارة
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من جهة أخرى فإن القاضً اإلداري مطالب بؤن ٌوفر للتنمٌة المحلٌة مطلبٌن 

ضرورٌٌن، وهما األمان والسرعة، من منطلق أن الوضع الحالً للحٌاة االقتصادٌة 

واالجتماعٌة والمسلسل التقرٌري، تسم أكثر فؤكثر بالحساسٌة إزاء ظواهر التردد والشكوك 

التً تإدي فً ؼالب األحٌان إلى التؤخٌر والتباطإ فً التنفٌذ واإلنجاز وهو وضع ال ٌمكن 

تجاوزه إال عن طرٌق المزج بٌن الوظٌفة االستشارٌة والوظٌفة التقلٌدٌة، أي أن ال ٌكتفً 

القاضً اإلداري بفض النزاعات وتطبٌق القانون وإنما ٌجب أن ٌمتد ذلك إلى التدبٌر 

المحسوس والسرٌع للمشاكل القانونٌة التً تعرقل التنمٌة المحلٌة، ولعل االستشارات الؽٌر 

الرسمٌة التً ٌطلبها المنتخبون وحتى السلطات اإلدارٌة، تدل بدون شك على وجود 

 .انتظارات فً هذا الصدد
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 انُـــــــسواث: 

 الحماٌة القضابٌة للملزم فً مجال المنازعات الجبابٌة أشؽال : عبد المعطً القدوري

 .ندوة القضاء اإلداري وحماٌة النشاط االقتصادي مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء
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