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 إهداء

 إلى من كان دائما و أبدا سندا و عونا لي

 :و من قال هللا تعالى فيهما

وقضى ربك أال تعبدوا إال  إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو "
كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما واخفض لهما جناح الذل 

ي ارحمهما كما ربياني صغيرا"                                    من الرحمة وقل رب
 .صدق اهلل العضيم

 24 -23 سورة االسراء،اآلية

 أهدي هذا العمل إلى روح والدتي الطاهرة

 و إلى والدي أطال اهلل في عمره و كل أفراد عائلتي الذين دعموني

 إلى كل األصدقاء والصديقات

 عدة سواء من قريب أو بعيدإلى كل من قدم لي يد المسا

إلى كل هؤالء أهدي ثمرة العمل المتواضع اعترافا مني و امتنانا لهم على ما بذلوه 
 من أجلي راجيا من اهلل أن يجازيهم عني خير الجزاء
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 مقدمة

تعد النظم القانونية على رأس قائمة الوسائل واآلليات التي تكفل تحقيق االستقرار  
ي أو االجتماعي. واألمن والمساواة والعدالة، سواء من خالل المنظور السياسي أو االقتصاد

خاصة وأن أهم الظواهر التي شهدها القرن الحالي تلك الزيادة المطردة في المسؤوليات 
وااللتزامات التي تقوم بها الدولة، والتي لم يعد نشاطها مقصورا على الوظائف التقليدية 

قامة العدل فيما بينهم، بل العمل  المتمثلة في الدفاع عن األفراد خارجيا وحمايتهم داخليا، وا 
على تكريس مجموعة من المبادئ من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة بغرض 

 1.إرساء دعائم دولة القانون والعمل على تخليق الحياة العامة بغية تحقيق التنمية المستدامة

ومن أجل قيام الدولة بوظائفها على النحو المنشود، يتطلب فضال عن كفاءة جهازها  
واحترافيته، ملكيتها لكثير من األموال، لذلك فقد عملت الدول منذ نشأتها على توسيع  اإلداري

حجم هذه الملكية، وازداد حرصها على ذلك بعد أن تعدى دورها التقليدي البحث إلى الدور 
 التدخلي النشط والفعال.

ق وغني عن البيان، أن من مقتضيات دولة القانون والمؤسسات، العمل جاهدا لتحقي 
وترسيخ قواعد تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد المالي الذي ينخر مفاصل وكيان 
المؤسسات العامة للدولة، وذلك عن طريق إيجاد أرضية صلبة قادرة على ضمان الحماية 
الالزمة للمال العام، والذي يشكل إلى جانب العنصر البشري الركيزتين األساسيتين لقيام 

تضع هذه األخيرة مخططاتها اإلنمائية، و به تستطيع أن تجلب الرفاهية  الدولة، فمن خالله
 والطمأنينة لسكانها.

                                                           

benzidia; le controle des finances locales et développement  économiques et sociales au maroc; 1

contraintes et prespectives;these de doctorat d' études en droit public; faculté de droit: rabat agdal 
1999; p 86. 
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وقد عرفت وظيفة الدولة في عالقتها بالمال العام تقلبات بين الماضي والحاضر، إذ لم 
تعد وظيفتها مقصورة على حفظ النظام العام فقط، بل تعدته إلى اإلسهام في النشاط 

كة األفراد في ممارسة هذا النشاط بأوجه عديدة ومختلفة، من قبيل ذلك االقتصادي ومشار 
مثال استثمار الدولة برأسمالها إلى جانب األفراد في مؤسسات االقتصاد المختلط، من أجل 
تحسين الكيان االقتصادي للمجتمع وأيضا التحكم في التوجهات الكبرى له.ونظرا لما للمال 

سهامه في خدمة العام من أهمية في إشباع الع ديد من االحتياجات الجماعية لألفراد، وا 
المرافق العامة، فإن الدولة هي الجهة المنوط بها تدبير الشأن العام وتلبية الرغبات المختلفة 
للمواطنين، وهي تحتاج في ذلك، إلى إنشاء العديد من المؤسسات واألجهزة والمرافق التابعة 

لالزمة، باإلضافة إلى إعداد وتنفيذ المشاريع المتنوعة، ثابتة لها لتزويدها باألطر والكفاءات ا
كانت أو منقولة، ومن ثم فاألموال هي الوسيلة الضرورية لدوام واستمرار الدولة وأجهزتها 

 ومرافقها اإلدارية والكفيلة بتفعيل تمثيليتها للمجتمع واألفراد على أرض الواقع .   

د مصادر قوة كل بلد وأساس تنميته ونهضته، إلى و ال يشك أحد أن المال العام هو أح
جانب طبعا العديد من مصادر القوة األخرى. لذلك فهو يستأثر باهتمام الدولة على جميع 

 المستويات التشريعية والمؤسساتية.

وتتداخل المجاالت المؤثرة في حماية المال العام وتتنوع، إذ تتفاعل في تلك الحماية 
ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك أن الحفاظ على السير مختلف العوامل السياس

العادي للمرفق العمومي وضمان استمراره يفرض إيجاد آليات وقائية تهدف أساسا إلى وضع 
قواعد وتدابير تنظيمية وسلوكية تحول دون المساس بالمال العام من أصله، حيث تحقق تلك 

هة تعزز آلية النزاهة و اإلدارة السليمة للشؤون العمومية التدابير هدفين أساسيين، فهي من ج
والممتلكات العامة، كوضع مدونات سلوكية تهدف إلى األداء الصحيح والمشرف والسليم 
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، والحرص على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية في الولوج 2للوظائف العمومية
انتشار الجرائم الماسة بالمال العام، من قبيل  إليها، ومن جهة ثانية تمنع الفساد وتحد من

ذلك وضع نظام أجور عادل، حماية للموظفين النزهاء من الوقوع في الفساد المالي، إضافة 
إلى سن قواعد تشريعية وتنظيمية لتدبير األموال العمومية وفق مبادئ الشفافية والتنافس الحر 

ي هذا الصدد تحضرنا القولة الشهيرة في مجال الصفقات العمومية على وجه الخصوص، وف
"فالرشاوى على الصفقات ظاهرة عالمية خاصة في لألستاذ إدريس الضحاك  حيث قال 

 ."العالم المتقدم لشراء الذمم في العالم النامي

إلى جانب هذه التدابير الوقائية فمؤسسات الحكامة يمكنها أن تؤدي دورا كبيرا في 
من خالل ما تقوم به من عملية تفتيش ورقابة، أو من خالل  مجال حماية المال العام سواء

ما تقدمه من توصيات وأفكار ودراسات من أجل تطوير أداء المؤسسات المعنية ورقابتها في 
المجال المالي، األمر الذي يقتضي معه ضرورة تعزيز استقاللها المالي واإلداري، وتوفير 

كية لها للقيام بدورها  في محاربة مختلف أشكال اإلمكانات المادية و البشرية و اللوجيستي
الفساد المالي، بحيث يكون همها األكبر السهر على حماية المال العام من خالل التتبع 
والمراقبة، وتنفيذ سياسات الدولة تجاه المال العام ألداء رسالته ودوره الهام داخل الدولة 

افتتاح أشغال المجلس األعلى للقضاء ، بمناسبة 3والمجتمع وهنا يحضرنا الخطاب الملكي
،  الذي دعا فيه جاللة الملك لإلسراع في إعداد القوانين المنظمة 1999دجنبر  15بتاريخ 

                                                           
ة المقاوالت بوزارة المالية الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشئات في هذا اإلطار أصدرت اللجنة الوطنية لحكام 2

 .2008والمؤسسات العامة مارس 
"واننا لندعو حكومتنا لإلسراع إلعداد القوانين المنظمة للمجلس األعلى والمجالس الجهوية للحسابات جاء في الخطاب الملكي  3

العام من أن تمتد إليه أيدي العبث والتسيب واستغالل النفوذ وباستكمال هذا اإلطار الشامل باعتبارها إطارا قضائيا لحماية المال 
مداده بالوسائل المادية والمعنوية نكون قد عملنا على  لتحديث القضاء وتأهيله وعقلنة تدبير شؤونه وتوفير بنايات الئقة لمحاكمه وا 

تاريخ  httpM//www.maroc.maمنشور على الرابط  / يق العدالة االجتماعية"تفعيله و هيأنا له أسباب القيام بما أنيط به من تحق
 . 13/04/2019الزيارة 
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للمجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، باعتبارها إطارا إداريا وقضائيا 
 13هير الشريف المؤرخ في قائما لحماية المال العام من العبث والتعدي عليه، فقد صدر الظ

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، معلنا  99-62القاضي بتنفيذ القانون رقم  2002يونيو 
بذلك والدة إطار إداري وقضائي همه السهر على حماية المال العام، وهو المجلس األعلى 

 للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

خالل الباب العاشر، المجلس األعلى كما منح الدستور الحالي للمملكة، من 
للحسابات، باعتباره الهيأة المؤتمنة على حماية المال العام، مكانة متميزة تظهر على 
الخصوص في توسيع عالقاته مع مختلف المؤسسات الدستورية والسياسية، وكذا في السلط 

 التي أصبح يتمتع بها في هذا المجال.

ذا كان المشرع المغربي قد عمل  حاطة المال العام بكل هذه القواعد وا  على تسييج وا 
القانونية والتنظيمية سعيا منه لحمايته من كل اعتداء، فإن ذلك ال يعفي القضاء الوطني من 
مسؤوليته الكبيرة في التطبيق السليم لتلك القواعد في اتجاه تحقيق الحماية الفعالة للمال 

ية التي طرحتها العديد من  قضايا جرائم العام، حيث تصدى بكل مهنية لإلشكاالت العمل
لخير  4المال العام، ولعل الدور الكبير الذي قامت به المحكمة الخاصة للعدل قبل حذفها

 مثال على ذلك.

زاء هذه اإلجراءات التي تنهض بها الدولة في مواجهة األخطار المحدقة بالمال العام،  وا 
، حيث يمكن أن  5ة هامة في الرقابة و التأطيرفقد منح الدستور الحالي للمجتمع المدني مكان

                                                           
محكمة العدل الخاصة هي المحكمة التي كانت تختص بالنظر في قضايا جرائم األموال، وقد ثم إنشاءها بموجب الظهير الشريف  - 4

جرائم الغدر، الرشوة واستغالل النفوذ واالختالس المقترفة من قبل ، عهد إليها بالزجر عن 1972أكتوبر  06بتاريخ  1.72.157
 .2004الموظفين العموميين، ليتم إلغاؤها سنة 

 .2011من دستور المملكة لسنة  12و ذلك أساسا ما جاء به الفصل  5
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يؤدي دورا كبيرا وبشكل إيجابي في اإلسهام في حماية المال العام، فمن جهة أولى يمكن أن 
تضطلع جمعيات المجتمع المدني ومنظماته وقواه الحية بدور أساسي باعتبارها قوة اقتراحية، 

لعام من شتى صنوف االعتداء وذلك وذلك عبر تقديم مقترحات رامية إلى تحصين المال ا
كله في إطار األدوار الدستورية الجديدة الممنوحة للمجتمع المدني باعتباره جزء ال يتجزأ من 

 القوى الحية للمجتمع. 

أمام كل هذه اآلليات المختلفة والمتنوعة تبقى الحماية التشريعية للمال العام ذات     
ارية والحماية المدنية إضافة إلى الحماية الجنائية، وتعد أهمية بالغة، وهي تشمل الحماية اإلد

هذه األخيرة جوهر وغاية بحثنا هذا وتهتم أساسا بتعداد مختلف األفعال و التروك التي تشكل 
 جرائم تمس المال العام موضوع الدراسة.

وتتعدد الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلى صنف يرتكبه عالوة على الموظف  
عامة الناس ويتعلق األمر في هذه الحالة بجرائم اإلتالف وتخريب الممتلكات  العمومي،

العمومية وسرقة المال العام، وصنف ثان ال يرتكبه إال ذوو الصفة، وهم الموظفون 
العموميون، ويتعلق األمر في هذه الحالة بجرائم االختالس، والتبديد وغيرها من الجرائم 

طلب توافر عنصر الصفة في مرتكبيها والعمل على دراسة الماسة بالمال العام والتي تت
وبحث دور مؤسسة القضاء في تعاطيه مع هذه الجرائم وتقييم دوره في حماية المال العام 

 وتحقيق مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب.

 أوال: تحديد المفاهيم:

 الحماية -1
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دفع عنه، وفي االصطالح ال تختلف كثيرا عن الحماية في اللغة تعني منع الشيء وال
نما يضاف إليها معنى الحماية المطلوبة، فمثال حماية المال العام  معنى الحماية في اللغة وا 

 6.هي دفع أي اعتداء عليه أو مساس به

 الجنائية -2

لغة يقال جنى على قومه جناية أي أذنب ذنبا يؤاخذ به وهو اسم لفعل مجرم سواء كان 
 نفس أو غيرها  في مال أو

اصطالحا الحماية الجنائية نوعان موضوعية وأخرى إجرائية حيت يتأسس النوع األول 
على تتبع األنشطة المراد حمايتها وذلك بجعل الشيء عنصرا تكوينيا في التجريم أو ظرفا 
مشددا، بينما تستهدف الحماية اإلجرائية  تقرير ميزة أو استثناء على انطباق كل أو وبعض 

 قواعد اإلجرائية العامة في حاالت خاصة ويستلزم تحقيق المصلحة فيها تقرير تلك الميزة.ال

 المال العام -3

المال لغة هو ما يملك من أشياء واصطالحا هي كل شيء قابل للتملك واالنتفاع      
به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تصرفا أو استغالال أو استثمارا، أما صفة العمومية للمال 

ن خالل لفظ وصفة العمومية للمال فيقصد منها تلك األموال التي تكون ملكيتها عائدة م
للدولة بصفة خاصة، ويكون لعموم الناس الحق في االنتفاع بها بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة، وفقا لشروط وضوابط مسبقة. أي مجموع األموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة 

 التابعة لها، والتي تخصص لتحقيق المنفعة العامة. والمؤسسات والمرافق

                                                           
رائم المالية من خالل اجتهادات الطيب أنجار، الحماية الجنائية لألموال العامة من التصرفات الجرمية للموظف العمومي،ندوة الج 6

 .32،ص 2007المجلس األعلى،الناشر دار الطالب ،وجدة،سنة 
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والمال العام هو كل ما تملكه الدولة وسائر األشخاص المعنوية العامة من أموال     
سواء  عقارية و منقولة، تخصص لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها أو بتهيئة اإلنسان 

تخضع لنظام قانوني متميز وقواعد العام و  "الضومين" ، وتسمى7لها أو بنص تشريعي صريح
قانونية مختلفة، و إسباغ صفة العمومية على أموال اإلدارة العمومية يقتضي إخضاعه 
لمجموعة من القواعد القانونية التي ال نجد نضيرا لها بالنسبة ألموال األفراد نظرا لتخصيص 

مال العام وعدم جواز هذا المال للنفع العام و أهم هذه القواعد: عدم جواز التصرف في ال
 تملك  المال العام بالتقادم وعدم قابلية األموال العامة للحجز.

 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

مما الشك فيه أن تكريس الدستور الجديد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو بمثابة    
ا بات يعرف إعالن عن انبثاق مفهوم دولة الحق والقانون وتجسيد إلرادة الدولة في م

بمسلسل اإلصالح والتحول الديمقراطي الذي حملته على عاتقها منذ فجر االستقالل، هذا 
اإلصالح يجب أن تتدخل فيه كل مكونات الدولة ليستجيب لتطلعات المواطنين وللمبادئ 

التي اعتبرت ربط المسؤولية بالمحاسبة قاعدة أساسية والركائز الهامة  8الدستورية الجديدة
 دولة الحق والقانون لبناء

 ثانيا: أهمية الموضوع ودواعي اختياره :

يحظى موضوع الحماية الجنائية للمال العام أهمية  كبيرة، سواء بالنظر إلى المال 
محل الحماية، أو بالنظر إلى الدور الذي يؤديه المال العام في حياة الناس من حيث مساسه 

                                                           

مليكة الصروخ ،القانون االداري دراسة مقارنة، الطبعة السابعة مع أخر المستجدات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 7 
 .373 ، ص2010

-المسؤولية-مقال منشور بمجلة القانون واألعمال، بموقع ربط حميد المالح، ربط المسؤولية بالمحاسبة،  8

 .على الساعة السادسة مساءا 2019/09/12اطلع عليه بتاريخ/ https.//droitetentreprise.comبالمحاسبة
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لمال العام بكيان الدولة االقتصادي والسياسي بمصالح جوهرية لهم، أو لالرتباط الوثيق ل
االجتماعي، فهناك صلة وثيقة بين نظام الدولة السياسي ونظامها االقتصادي، فإذا ما حدث 
أي خلل في النظام األخير ترتبت آثار سيئة على المستويين الداخلي والخارجي، باإلضافة 

ئم وهم الموظفون العموميون كونهم إلى صفة األشخاص الذين يرتكبون معظم أنواع هذه الجرا
يمثلون الدولة ويعبرون عن سمعتها، فضال عن كون الموظف العمومي والمال العام يشكالن 
أداتا الدولة في النهوض بدورها لخدمة المجتمع، ووقوع الجريمة غالبا من الموظف العام 

ل في ضبط اإلدارة على المال العام ينم بوضوح عن ضعف الدولة في القيام بعملها المتمث
 ومسيريها، األمر الذي يؤدي بدون شك إلى إخالل ثقة المواطنين في الدولة.

لقد أتى اختيارنا للموضوع محل الدراسة، كونه يعد ربما أول عمل على مستوى بحوث 
الرسائل وحتى الدكتوراه بالنسبة لهذه الكلية على األقل، ونعتقد أن موضوع حماية المال العام 

لم ينل حظه من الدراسات النظرية اللهم في المجال المرتبط بالرقابة التي يمارسها جنائيا 
المجلس األعلى للحسابات على المال العام، وقد وجدت في نفسي الرغبة الكبيرة للكتابة فيه، 

 لما يتضمنه من مستجدات تشريعية ومؤسساتية، وما يتمتع به من راهنيه.

لقد صادقت المملكة  ة والمؤسساتية في الموضوعفعلى مستوى المستجدات التشريعي
، وذلك 2003أكتوبر  31المغربية على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والمؤرخة في 

نونبر  30الموافق ل  1428ذي القعدة  19المؤرخ في  1.07.58بموجب الظهير الشريف 
بالغ على المقتضيات التشريعية  ، وبالتالي فإن هذه االتفاقية سيكون لها بال شك تأثير2007

 والدستورية في مجال مكافحة الفساد، نظرا للقواعد المهمة التي تتضمنها في هذا المجال.



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

15 

 

من مقتضيات تؤسس لحماية المال  2011عالوة على ما جاء في ثنايا دستور يوليوز 
ألعلى ، وذلك من خالل االرتقاء بالمجلس ا9العام وتكرس فلسفة تخليق الحياة العامة

من الدستور، إضافة إلى  147للحسابات إلى هيئة دستورية و تمتيعه بسلط واسعة الفصل 
ما نص عليه هذا األخير من إمكانية متابعة أعضاء الحكومة، وما نتج عن ذلك من 
متغيرات تهم االختصاص في متابعة هؤالء ومحاكمتهم كما جاء التنصيص على ذلك في 

د ال يقل أهمية عن سابقيه وهو المتمثل في رفع الحصانة ، زد على ذلك مستج94الفصل 
 .64البرلمانية في مجال جرائم المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 

و في هذا المجال خطى المشرع المغربي خطوات مهمة على المستوى التشريعي، إذ 
رقم  جاء بمقتضيات جديدة أهمها تنظيمه لجريمة غسل األموال من خالل الظهير الشريف

. والذي جاء ليتمم الباب التاسع من القسم األول 17/04/2007الصادر بتاريخ  79-07-1
من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك أعاله، ينضاف 

المتعلق بحماية الضحايا  17/07/2011الصادر بتاريخ  10.13إلى ذلك القانون رقم 
 والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها.والشهود والخبراء 

: فإن مسألة حماية المال العام تتمتع براهنية دالة في أما فيما يتعلق براهنية الموضوع
كل مراحل االنتقال الديمقراطي، والمحاوالت الجادة لبناء دولة الحق والقانون وقوة المؤسسات 

مقراطية، فقد صاحب موضوع حماية المال العام نقاش سياسي  في مختلف التجارب الدي
صالحات دستورية شهدها المغرب في الفترة األخيرة والتي تكللت بصدور دستور  ساخن وا 
جديد للبالد اهتم في عمقه بحماية المال العام، إضافة إلى النقاش العام المتعلق بمحاربة 

                                                           
ولة والمجتمع .." أن دمقرطة الد2011أكتوبر  14أكد جاللة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم  9

وتحسين مناخ األعمال يتطلب انتهاج لحكامة جيدة بتفعيل المبادئ واآلليات التي نص عليها الدستور، وعلى رأسها ربط تحمل 
 المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة و تخليق الحياة العامة بالتصدي لكل أشكال الفساد)...("
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لربيع العربي، إضافة إلى تصدر هذا الموضوع الفساد المالي واإلداري والذي واكب حركية ا
الرأي العام، حيث أصبح حديث كل الفئات وفي مختلف المنابر، بل ال يزال شعار محاربة 
الفساد وخاصة المالي منه مجاال خصبا لتنافس النخب واألحزاب السياسية حول أحقية تدبير 

ن قبل الرأي العام، ولعل أبرز الشأن العام، ناهيك عن االهتمام المتزايد بهذا الموضوع م
مؤشراته تناسل العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني الساعية إلى اإلسهام في حماية 

 المال العام.

 رابعا: إشكال الموضوع    

بما أن جرائم المال العام هي جرائم تتميز بعديد الخصوصيات التي تميزها عن غيرها 
ات جرائم المال العام والفساد المالي بجميع أنواعه من جهة. من الجرائم، وتفاقم أرقام ومعطي

وتأكيد السلطة السياسية على ضرورة  الحفاظ على المال العام، ورفع الشعب لشعار مكافحة 
الفساد المالي، وانخراط عدة مؤسسات في تفعيل السياسة الجنائية لحماية المال العام من 

ة تناولها من قبل المشرع المغربي والعمل القضائي، جهة ثانية، فإن ذلك يفترض معرفة كيفي
ويتطلب ذلك االسترشاد بما هو موجود في التشريع والقضاء المقارن، إذ المبتغى األسمى 
والغاية الجوهرية لهذا البحث تتمثل في اإلجابة عن سؤال الحماية الجنائية للمال العام، 

غربي على ضمان هذه الحماية، من ومدى قدرة ما جاءت به نصوص القانون الجنائي الم
خالل البحث في منظومة الحماية الجنائية بشموليتها الموضوعية واإلجرائية معا، وذلك طبعا 
في ضوء المستجدات التشريعية و التنظيمية في هذا المجال، فإننا سنطرح إشكالية الموضوع 

 من خالل جملة من األسئلة المركبة اآلتية

الجنائية للمال العام على مستويي التشريع المغربي والعمل  ما حدود الحماية      
 القضائي الوطني من ذلك؟
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 خامسا: المنهج المعتمد للبحث

إن طبيعة المعرفة العلمية ومقدرة اإلنسان على فهم الواقع واستيعابه و إدراكه         
نظرياته، وعليه ليقينية المعارف والحقائق وسبر أغوارها رهين ومتوقف على مناهج البحث و 

يجب أن تكون األداة واآللية المنهجية على مقاس الظاهرة قيد الدراسة والبحث، لتستطيع 
شكاالتها الحقيقية دون اجتزاء أو اختزال. وعلى ضوء ذلك نحدد  اإلجابة عن أسئلتها وا 

 المقاربات التي اعتمدناها في موضوعنا كما يلي:

د التطور التاريخي للحماية الجنائية للمال وذلك يتجلى في رص المنهج التاريخي:   
العام في محاولة لفهم الحاضر انطالقا من الماضي ونقده استشرافا للمستقبل، ولفهم بعض 
التحوالت والظواهر المرتبطة بالفساد المالي ونهبه ومصادرة حقوق األجيال في االستفادة من 

ن الرجوع إلى الخلفيات التاريخية لفهم هذه الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب وعليه البد م
 منطق تطورها أو جمودها وألن التاريخ به يبتدئ القانون.

وعبرنا عن هذه المقاربة من خالل تجميع لمختلف القوانين التي تهم المنهج الوصفي: 
الحماية الجنائية للمال العام وتتبع مستوى التقدم الحاصل تشريعيا والعمل على تركيبها وفق 

 ومنهج سلس وسليم. نسق

ويتمثل هذا األمر عبر استنادنا في هذا البحث على دراسة أوجه المنهج المقارن: 
"الحماية الجنائية التشابه واالختالف والتباين بين النظم القانونية العربية والغربية في موضوع 

معرفة ، وطبيعة حضوره القانوني والقضائي في هذه التشريعات، عالوة على للمال العام"
موقف النظام القانوني لهذه الدول من جرائم المال العام، وهو  أمر عملنا فيه على تعيين 
وتحديد مظاهر النقص والكمال في النصوص القانونية الوطنية، كما أن هذه المقاربة ستبين 
مسألة الخصوصية سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو سياسية، ومدى تأثيرها على موضوع 
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الدراسة، إضافة إلى التأكد من مدى رسوخ حرمة المال العام من خالل تتبع وتحليل البحث و 
السياسات العمومية بل والسياسة الجنائية على الخصوص في عالقتها بحماية المال العام، 
لهذا فإننا سنعتمد في دراستنا المقارنة على بعض التشريعات وذلك لجملة أسباب مقدرة، وهذه 

 التشريعات هي: 

التشريع الفرنسي، والتشريع المصري، والتشريع الكويتي، وترجع في نظرنا أسباب  
 اختيار هذه التشريعات بعينها ألسباب نبررها كالتالي:

فالتشريع الفرنسي لكونه يأتي على رأس أهم التشريعات الالتينية والمعتمدة أيضا في 
در المادي ألغلب تشريعاتنا الوطنية كلياتنا، وكذلك وهذا هو األهم باعتبار هذا التشريع المص

واعتمادها عليه باألساس، أما التشريع المصري فألنه يأتي على رأس هرم التشريعات العربية 
 وأقدمها خاصة في مجال حماية المال العام وجرائم التربح غير المشروع.

نه أما بخصوص التشريع الكويتي فألنه ينتمي إلى التشريعات العربية من جهة، ولكو 
لسنة   1أيضا وهذا هو األهم يمتلك قانونا خاص بحماية المال العام وهو القانون رقم 

 والذي لحقته العديد من التعديالت الهامة. 1993

تستند هذه المقاربة على تحليل التراكم القانوني المنهج التحليلي وفق مقاربة نقدية: 
عمال آلية التحليل ألبعاد هذه ال ظاهرة وانعكاساتها اإليجابية والسلبية مع التشريعي الحاصل وا 

استحضار جدلية النص القانوني والممارسة القضائية، عبر استحضار مجموعة من األحكام 
والقرارات القضائية الصادرة في جرائم المال العام، وغايتنا من خالل هذه المقاربة الهامة هي 

ييم اآلليات القضائية في ما تعلق الوقوف على كشف اإلختالالت و البياضات التشريعية وتق
 بتجويد وتطوير النص القانوني عبر ممارسة فعل االجتهاد القضائي السليم واألنجع.
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 خطة البحث

في ضوء كل هذه المعطيات فإن دراستنا لموضوع هذا البحث ستتم من خالل        
العام تناولنا فيه شقين أساسيين، يتعلق األول باإلطار الموضوعي للحماية الجنائية للمال 

بالدراسة والتحليل كل ما تعلق بجرائم المال العام في كل من القانون الجنائي المغربي وبعض 
القوانين الجنائية الخاصة، مع تحليل ما جاءت به بعض التشريعات المقارنة السالفة الذكر 

 فيما يخص تجريمها لجرائم االعتداء على المال العام.

على اإلطار اإلجرائي للحماية الجنائية للمال العام، والذي يعد  و ينصب الشق الثاني 
المرآة الحقيقية لمدى صواب النص والقاعدة القانونية ذات الصلة، ويخص اآلليات المتعلقة 
بالمسطرة المتبعة مرورا بالبحث في الدور الفعال للقضاء في حماية المال العام وتقييم هذا 

 الدور.

 

لى تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين رئيسيين األول تناولنا فيه بالدراسة وعليه عمدنا إ      
والتحليل أنواع الجرائم التي تدخل في خانة جرائم األموال العامة وموقف بعض التشريعات 
المقارنة وفصل ثاني تناولنا فيه اإلطار اإلجرائي المتمثل في العمل القضائي وكيفية تعاطيه 

 م.مع هذا النوع من الجرائ
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 الجنائية للحماية الموضوعي اإلطار  :األول الفصل

.العام للمال
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إن الحماية القانونية لألموال العامة في الدولة تعتبر من أهم الموضوعات التي تعمل 
على تحسين وتطوير الكيان االقتصادي و اإلداري فيها.عالوة على أن دور وظيفة الدولة 

في حماية المجتمع يختلفان عن وظيفتها ودورها في الماضي، الحديثة والمعاصرة ودورها 
 مر الذي يتطلب وجود ترسانة من القوانين تجيب عن أساس ومغزى هذا التطور.ألوهو ا

موال العامة أو العمومية بشكل عام أشواطا ألولقد قطعت المعالجة القانونية لتدبير ا
استفادت من التجارب والتراكمات مهمة، ووصلت مستويات كبيرة، فأنتجت عديد التقنيات و 

 10.السابقة في هذا المضمار، لتحقق من خالل ذلك كله رصيدا نوعيا هاما

موال العمومية بمجموعة أللذلك فإن وجود تأصيل قانوني تشريعي واضح يسير تدبير ا
جابة المطلوبة لمجموعة من التساؤالت إلمن األحكام والقواعد هو أمر المحيد عنه، وسيوفر ا

 تبطة بالشأن العام.المر 

ويعد المال العام أساس المعامالت االقتصادية للدولة وهذا يؤذي حتما إلى االحتكاك 
المستمر بسلوكيات وممارسات المجتمع مما ينتج عنه التفكير من أجل االستمرار في تطوير 

جله ألالنصوص القانونية الحالية، للحفاظ على المال العام وحمايته ضد أي اعتداء عليه، و
فكر المشرع المغربي في ضبط صيغ االستعمال العام لألموال والموارد المالية عبر وضع 

 11 .نظام قوي يكفل استعمال هذا المال العام لما يخدم المصلحة و المنفعة العامة

                                                           
قانونية والضمانات الرقابية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في شعبة القانون العام، ماستر العاقل العثماني،" المال العام بين الحماية ال - 10

دارية للتنمية كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية إلالقانون والعلوم ا
2012-2013. 

اجتماعية وضامنا الستمرار الدولة وشريان الحياة لمرافقها حضي إلن مقومات الحياة اوباعتبار المال العام مقوما أساسيا م - 11
باهتمام وعناية المشرع الجنائي المغربي، الذي عمل على تجريم مجموعة من أشكال االعتداء عليه والتنصيص على عقوبات تطبق في 
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ولهذه االعتبارات سأحاول من خالل هذا الفصل دراسة وتحليل العديد من النصوص 
ى القانون الموضوعي وكذلك بعض القوانين الخاصة سعيا القانونية الزجرية على مستو 

للوصول إلى إجابة صريحة للسؤال الذي يبقى مطروحا حول ما مدى استطاعة المشرع 
الجنائي المغربي وبعض القوانين الخاصة األخرى حماية المال العام. ضد كل الجرائم 

 الخطيرة التي تقع في حقه؟

 تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين: ولإلجابة عن هذه اإلشكالية  آثرت

 

 ول: جرائم المال العام في القانون الجنائي المغربي. ألالمبحث ا 

 المبحث'ث ثاني: جرائم المال العام في القوانين الجنائية الخاصة.

 

                                                                                                                                                                                     

ون تحقيقه  لألغراض التي أنشئ من أجلها. ونلمس مالحظة حق كل من تسول له نفسه المساس به أو االعتداء عليه، أو الحيلولة د
نجدها غاية في األهمية وهي المتمثلة في عدم إفراد المشرع المغربي لقانون خاص لحماية المال العام كما هو الشأن في =بعض 

مر الذي نرى بأنه يبقى ألهو ا" و  1993لسنة  1موال العامة رقم ألالتشريعات األخرى، كالتشريع الكويتي الذي أصدر قانون حماية ا
 من الضروري على مشرعنا المغربي أن ينهج نفس النهج عبر صناعة تشريع قانوني خاص لحماية المال العام.
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 المغربي الجنائي القانون في العام المال جرائم: ولألا المبحث

موضوعية للمال العام عبر تجريم المشرع الجنائي تتمظهر الحماية الجنائية ال         
المغربي لمجموعة من األفعال والسلوكيات التي تمس بمصالح المجتمع ومقدراته 

منية)...(، باإلضافة إلى تنظيم قواعد المسؤولية الجنائية ألاالقتصادية،واالجتماعية، و ا
تحقيق الردع العام والخاص وتحديد العقوبات المقررة ضد مرتكبي هذه الجرائم وذلك لغاية 

من االقتصادي للدولة وحماية وضمان استمرارية أداء مرافقها وتوفير خدماتها ألوتحقيق ا
 للمترفقين بشكل تسوده قيم المساواة واحترام القانون.

و قد ركز المشرع الجنائي المغربي في مجموعة القانون الجنائي على حماية المال 
ومي، وذلك لخطورتها الشديدة عليه، فيما أن المال العام يشكل العام من جرائم الموظف العم

األداة والوسيلة التي من خاللها تعتمد الدولة لتسيير شؤونها وتلبية حاجيات مواطنيها 
ورغباتهم. فإن الموظف  العمومي هو األداة الحقيقية التي تعتمد وتعول عليه الدولة في 

في هذا المال باسم الدولة ولحسابها، وعليه تحقيق ذلك، لكونه يضطلع بمهمة التصرف 
تكون الصلة بين الطرفين وثيقة، لكون الموظف العمومي أضحى الشخص المفوض من 

 طرف الدولة للتصرف في المال العام واستعماله في األغراض التي خصص لها.

عود ولذلك سنعمد إلى دراسة جرائم المال العام التي يرتكبها الموظف العمومي والتي ت 
، ومدى تطلب صفة الموظف العمومي كركن خاص لقيام الجرائم الماسة 12عليه بالنفع

                                                           
ولى بالجرائم النفعية حيث يقصد بها الجرائم التي تعود بالنفع على مقترفها، ألتنقسم جرائم المال العام إلى مجموعتين وتسمى ا  12

كان هذا النفع ماديا أم معنويا ومثالها االختالس و والتبديد، أما المجموعة الثانية فتسمى بجرائم الضرر، وهي يستوي في ذلك أ
ضرار بأموال الدولة سواء إلمجموعة الجرائم التي تلحق ضرر بالدولة دون أن تعود بالنفع المادي على مرتكب هذه جرائم ومثالها ا

 ضرار العمدي أو غير العمدي.إلا
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بالمال العام، وهذا ما سنعالجه في هذا المطلب زيادة على أركان الجرائم األخرى و 
 خصوصيات المحاولة والمشاركة والمساهمة في جرائم المال العام. 

 الجنائي القانون في العام المال لجرائم التكوينية العناصر:ولألا المطلب

تتطلب أي جريمة توافر أركان أساسية نص عليها المشرع، وتوافق بشأنها الفقه،  
وتضم كما هو معروف الركن القانوني والركن المادي والركن  13ورسخها االجتهاد القضائي

ائم المعنوي، إال أنه إدا كان األمر كذلك كقاعدة عامة في ميدان التجريم، فإن بعض الجر 
تحتاج لقيامها بالوصف المحدد لها من قبل المشرع الجنائي، باإلضافة إلى توافر األركان 
العامة، أركانا خاصة تنفرد بها دون غيرها وهدا األمر هو الذي ينطبق على الجرائم محل 

والصفة في المال محل  "موظف عمومي"الدراسة، والتي تحتاج إلى ركني الصفة في الجاني 
 كما هو الشأن بالنسبة لمعظم جرائم المال العام . مال عام""االعتداء 

 

 .وعوارضها العام المال جرائم في مفترض كركن العمومي الموظف صفة: ولىألا الفقرة

لعل أهم ما يميز جرائم المال العام هو صفة الموظف العمومي التي تميز مقترف هذه       

 .االجرائم دون غيرها، وهذه تبقى أهم سمة تميزه

 أوال :صفة الموظف العمومي في جرائم المال العام 

 : صفة الموظف العمومي في جريمة االختالس:1

                                                           
:"حيث إن الجريمة المنسوبة للمتهم توفرت لها جميع أركانها وهي جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط ما يلي  ولقد 13

الركن القانوني وهو النص القانوني المتابع به المتهم والركن المادي وهو فعل االختالس باستغالل الوظيفة والركن المعنوي وهو قيام 
في ملف  10)صادر عن غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بالرباط عدد مة عن بينة واختيار"الفاعل باألفعال المجر 

 غ م(.27/12/2007صادر بتاريخ 3/06/33



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

25 

 

تعتبر جريمة االختالس من جرائم دوي الصفة، لكون صفة الجاني ركنا خاصا وهاما 
ذا ألال تقوم هذه ا نما يعاد تكيفها حسب األحوال، وا  خيرة، إال بهذا الوصف، في حال غيابه وا 

وذلك حسب التحديد الجنائي للمفهوم. فهو االختالس للمال 14الجاني موظفا عموميالم يكن 
نما يعاد تكييفه على ألالعام، وال يعد كذلك ا مر إذا ارتكب هذا الفعل من قبل شخص آخر وا 
 أساس كونه فعل آخر.

وعليه فهذه الجريمة ال يرتكبها إال شخص يحمل صفة موظف عمومي ومن المالحظ 
تمام هو ذكر المشرع المغربي للقاضي إلى جانب الموظف العمومي، وكأنه والمثير لاله

لكن هذا األخير هجر هذا  15يعتبر القاضي موظفا عموميا، مقتبسا ذلك من المشرع الفرنسي
 التمييز في الوقت الحالي بينما المشرع المغربي ال يزال يحتفظ به.

وميا تنطبق عليه مقتضيات و عليه قد اعتبر المشرع المغربي القاضي موظفا عم  
من القانون الجنائي، وبالتالي في رأينا المتواضع أن هذا التمييز في غير محله  224الفصل 

مادام مصطلح الموظف العمومي يستغرق القاضي وغيره ضمن الموظفين المندرجين ضمن 
   165،166،167المدلول الجنائي للموظف العمومي. ليشمل حتى العسكري طبقا للمواد 

عالوة  2017من قانون العدل العسكري المعدل وفق قانون القضاء العسكري الصادر سنة 
 16.كذلك على اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

                                                           
ق.ج المذكور ميز بين الموظف العمومي والقاضي علما أن القاضي يعد كذلك هو األخر موظفا عموميا، وقد عبر  241الفصل   14

اذ أحمد الخمليشي بالقول " النص  يستعمل عبارة " كل قاضي "  أو موظف عمومي وذكر القاضي منفصال عن ذلك فضيلة األست
بجانب الموظف العمومي هنا. وفي الكثير من مواد القانون الجنائي، تقليد أقتبسه القانون المغربي من القانون الفرنسي الذي يعتبر 

نهم يستمدون واليتهم من الدستور ويمثلون سلطة من السلطات )أحمد الخمليشي(،  ألن القضاة صنفا متميزا عن باقي الموظفين العموميي
 (.288، ص 2009شرح القانون الجنائي الخاص،الجزء األول،مكتبة المعارف السنة 

code pénal 101 éme édition, Dalloz p: 763.  15 
( بشأن نظام المحاسبة العمومية  منشور بالجريمة 6719أبريل  21) 1978محرم  10صادر بتاريخ  330.66مرسوم ملكي رقم   16

 . 1967أبريل  26الرسمية  بتاريخ 
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والعلة في التنصيص على هذه الجريمة تتجلى في خطورتها الكبيرة لما لها من تأثيرات  
 التي يمكن أن تنتج عن ارتكابها.  17ماليةسلبية متنوعة ومتعددة، فضال عن الخسارة ال

و تشكل جريمة االختالس استغالال للثقة وعبتا بها من طرف من يؤثمن على أموال 
الدولة العامة ويحرص على حمايتها، إضافة إلى أن المصلحة المحمية في هذا المقام تروم 

 18.ما يتفق مع أهدافهاالمحافظة على المصالح المالية للدولة، وتأدية التزامات الوظيفية ب

ومما تجدر اإلشارة إليه أن الصفة يجب أن تكون متوافرة أثناء ارتكاب جريمة اختالس 
موال العمومية، فإذا زالت عن الجاني صفة العمومية بعزله أو نحو ذلك كتوقيفه عن ألا

فإن أحكام  19صل، بأن أصبح فردا عاديا أو بات كذلكألالعمل مدة محددة، أو ألغيت من ا
نما تسري في حق الجاني أحكام جريمة أخرى حسب األحوال من ه ذه الجريمة ال تقوم، وا 

 سرقة أو نصب أو خيانة أمانة، وذلك حسب التكييف القانوني للواقعة.

وهذا هو ما ذهبت إليه مختلف التشريعات المقارنة، حيث اشترط بعضها توافر صفة 
ه الذي سار عليه المشرع المغربي، حيث الموظف العمومي في الجاني تماشيا مع نفس التوج
بضرورة توفر صفة الموظف العمومي  20اكتفى التشريع المصري إلى جانب نضيره الكويتي

كي تقوم جريمة اختالس أموال العمومية. كما نالحظ توسع المشرع المغربي في منح صفة 

                                                           
،أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق جامعة  -نقدية  -الحماية الجناية للمال العام من اعتداءات الموظف العمومي دراسة تحليلية   17

 .42، ص 2015 - 2014محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 
ويطرح بهذا الخصوص سؤال مفاده ماذا لو أن الشخص كان موظفا سابقا، واستغل عالقاته، السابقة فاستولى على مال عام أال   18

دارة إليمكن  اعتباره موظفا عموميا، ولن تتردد في اعتباره كذلك نظرا الستغالله صفته السابقة، فاستثمار العالقات مع موظفين داخل ا
تسليم بالنزاهة واالستقامة، بشكل أمرا خطيرا يفوق بكثير ارتكاب إحدى جرائم المال العام، لذلك فالمشرع وما يعنيه ذلك من ثقة و 

 من القانون الجنائي. 224مطالب بإدخال هذه الحالة ضمن الفصل 
 من قانون العقوبات المصري على ما يلى: " كالموظف عام اختلس أمواال)....(". 112نص الفصل   19
المتعلق بحماية المال العام الكويتي على ما يلي: " يعاقب )...(كل موظف عام أو  1993لسنة  1من القانون  9نص الفصل  20

 مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة...("
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 22عدول وال 21الموظف العمومي ليدخل في حكم الموظفين كل من المفوضين القضائيين
ولهذه التوسعة في مدلول الموظف العمومي انعكاسا إيجابيا على حماية المال  23والموثقين
ن لكل هؤالء صفة مباشرة أو غير مباشرة بالمال العام، وغايته في ذلك هي توفير ألالعام 

أكبر حماية ممكنة للمال العام من االعتداءات التي يمكن أن تطاله من جراء تصرفات هذه 
 .الفئات

ونستشف أن صفة الموظف العمومي يمكن أن ينعت بها كل من يمارس عمال   ⇐
تابعا  للمؤسسات الخاصة أو التي من الممكن تكييف  نشاطها بأنه  نشاط ذو نفع عام،  
على الرغم من خضوعها سواء من حيث النشاط الذي تقوم به، أو من حيث عالقتها 

كام القانون العام، باإلضافة طبعا إلى عامة بمستخدميها بأحكام القانون الخاص وليس ألح
الموظفين والمستخدمين في مختلف أجهزة الدولة، وفي المؤسسات العمومية وفي الشركات 
التي تقدم رأسمالها أو جزء منه للدولة وكذا في الجماعات الترابية سواء أكانت بلدية أو 

 24 .قروية

 : صفة الموظف العمومي في جريمة االستيالء.2

لرجوع إلى القانون الجنائي المغربي وخاصة في القسم المتعلق بجرائم بالمال العام التي با
 يرتكبها الموظف العمومي، باعتباره ركنا أساسيا فيها.

                                                           
 .2006مارس  02ريخ بتا 5400، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  16صادر بتاريخ  23-06-1ظهير شريف عدد   21
 5400منشور بالجريدة الرسمية عدد  -خطة العدالة  -متعلق  14-02-2004صادر بتاريخ  56-06-1ظهير شريف عدد   22

 .2006مارس  02بتاريخ 
 .1925/06/23بتاريخ  661منشور بالجريمة الرسمية عدد  1925ماي  04قانون صادر بتاريخ   23
 .116،ص2005ولى، مطبعة النجاح، الجديدة الدار البيضاء ألاكي، جرائم المال العام ، الطبعة اعبد الحق الذهبي والطاهر الركر   24
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موال العامة، ولعل ذلك أحد تأثيرات التشريع ألال نجده يتحدث عن جريمة االستيالء على ا
 ظم جريمة االستيالء على المال العام.خر لم ينألالفرنسي على المشرع المغربي، فهو ا

مر هنا متعلق بثغرة تشريعية كبيرة وجب تداركها نظرا للتأثير السلبي الذي ألو نعتقد أن ا
فعال من ألتخلفه على الطبيعة الخاصة لحماية المال العام ولما سيشكله تجريم مثل هذه ا

 حماية أكبر للمال العام.

ا مجموعة القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع شارة إلى أنه إذا ما راجعنإلوتجدر ا
" يؤاخذ بجناية المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاقب على أنه  203ينص في الفصل 

باإلعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك بقصد 
 االستيالء على أموال عامة)...(".

ذا كان المشرع المغربي م ن خالل الفصل أعاله، يتحدث عن االستيالء فإن ذلك يبقى وا 
في مضمونه بعيدا عن جريمة االستيالء كما هي منظمة في التشريعات المقارنة، فالمالحظ 
هو أن المشرع قد جعل من فعل االستيالء النتيجة المتوخاة من جناية المسمى بالسالمة 

اتها إضافة إلى أن هذه الجناية يمكن أن الداخلية للدولة، ولم يجعل منه جريمة مستقلة بذ
يرتكبها الموظف العمومي، كما غيره من آحاد الناس، فكل من ترأس عصابة مسلحة أو 
تولى فيها قيادة ما، واستولى على أموال عامة يعد مرتكبا لجناية المس بالسالمة الداخلية 

 للدولة.

ة كبيرة والتي تظهر من خالل فمثال لو سلمنا أن هذا الفصل يمنح المال العام حماي  
الجزاء المقرر لمرتكب هذه الجريمة )اإلعدام( فذلك يبقى مشروطا بكون أن هذا الشخص 

مر الذي يمكن أن يتحقق في أليرأس عصابة مسلحة أو يتولى فيها وظيفة أو قيادة ما، ا
 حيان مع الموظف العمومي.ألكثير من ا
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لكويتي. فالقانون الجنائي المصري: ينص ولذلك وافق الصواب كل من المشرع المصري وا
" كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها إلحدى الجهات  على أن

 ". 119المبينة في المادة 

:"يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن 25كما وافق ذلك المشرع الكويتي
استولى بغير حق على شيء مما ذكر  خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل

في المادة السابقة إلحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك 
 لغيره".

إذا كانت هذه النصوص تتطلب توافر صفة الموظف العمومي في الحائز الذي يعتدي 
خيرة أن يتم االعتداء بمناسبة على المال العام في جريمة االستيالء، فإنه يكفي لقيام هذه األ

مر أن يكون االعتداء بحكم الوظيفة أو بسببها، حيث تقوم في هذه ألالوظيفة، وال يفرض ا
جريمة االختالس  26طار نفدت محكمة التمييز الكويتيةإلالحالة جريمة االختالس، وفي هذا ا

حد ألمرور في حق أمر دورية بإدارة النجدة وهو موظف عام، حيث قام بتحرير مخالفة 
خير منه بإلحاح أن يدفع له الغرامة المقررة عن المخالفة على أال ألالسائقين، حيث طلب ا

يحجز له رخصة القيادة و دفتر ملكية السيارة، فقبل ذلك سلمه المخالف نسبة المخالفة، إال 
ز أن أمر الدورية لم يتم سدادها واستولى على مبلغ المخالفة لنفسه فقررت المحكمة التميي

" جريمة االختالس ال تتحقق إال إذا كانت األشياء المختلسة قد أو دعت في الكويتية: أن 
عمدة الموظف المختلس أو سلمت إليه تسليما ماديا أو وجدت بين يديه أو تحت سيطرته 

 بسبب وظيفته ال بمناسبتها ".

                                                           
 الكويتي المتعلق بحماية المال العام. 1993لسنة  3من القانون  10المادة   25
، الحماية الجنائية جزائي محكمة االستئناف العليا، أشير إليه في ضمن زيدان نايف محمد العتري 1980/310طعن بالتمييز رقم   26

 . 323، بدون طبعة ص 1995موال العامة، إدارة البحوث والدراسات سنة ألللمرافق و ا
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ديدة تكمل وهنا يتضح أن صرح الحماية الجنائية للمال العام بحاجة ماسة إلى بنية ج
هذا البناء وتشد أعمدته، وهي تنظيم أحكام جريمة االستيالء من أجل توفير الحماية 
المنشودة للمال العام، وعدم التنصيص على مقتضيات خاصة بجريمة االستيالء يؤذي إلى 
ضعف تلك الحماية الخاصة للمال العام، حيث يكون القاضي ملزم بتكييف أفعال الموظف 

س جريمة السرقة، لذلك فالمشرع المغربي مطالب بضرورة التدخل لسد هذه الجاني على أسا
 الثغرة. 

 : صفة الموظف العمومي في جريمة التبديد:3

كل قاض أو موظف  "من القانون الجنائي المغربي على أن:  242لقد نص الفصل  
تلك، أو عقودا أو منقوالت أئثمن عليها بصفته  عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو

ضرار، فإنه يعاقب بالسجن من إلوجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد ا
 ." (...)خمس إلى عشر سنوات

من خالل هذا النص، يتضح أن المشرع اعتبر جريمة التبديد هي كذلك من جرائم ذوي 
ص مرتكب الصفة ال يرتكبها إال الموظف العموم، وعليه يتضح أن صفة العمومية في الشخ

إحدى الجرائم موضوع الدراسة أمر الزم، لكن يبقى التساؤل مطروحا حول الصلة التي يجب 
 أن تربط الموظف العمومي بالمال العام محل االعتداء.

 : صفة الموظف في جريمة الرشوة:4

تتفق جل التشريعات الجنائية على أن جريمة الرشوة واحدة من جرائم الصفة، بمعنى 
وفر الجاني على صفة الموظف العمومي أو من في حكم الموظف العمومي أنه يستلزم ت

 لتحقق جريمة الرشوة فيه.



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

31 

 

 : صفة الموظف العمومي في جريمة الغدر:5

، وهكذا 27من القانون الجنائي 244و 243تعرض المشرع لهذه الجريمة في الفصلين 
ن إلى خمس يعد مرتكب الغدر ويعاقب بالحبس من سنتيعلى أنه "  243نص الفصل 

 ف درهم إلى مئة ألف درهم)...("السنوات و غرامة من خمسة ا

وجريمة الغدر هي أيضا من جرائم دوي الصفة محلها في ذلك مثل جريمتي الرشوة 
واالختالس ال تصدر إال ممن له صفة الموظف العمومي أو ما في حكمه وذلك طبقا لمفهوم 

تتحقق هذه الصفة يجب أن يكون الجاني  من مجموعة القانون الجنائي، وحتى 224المادة 
قد طلب أو تلقى أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق بصفته موظفا عموميا مكلفا 

حكام القانون، وأن يكون للموظف علم بتحصيل ما يعلم ألباستخالص الجباية والرسم تنفيذا 
مات أو كل االلتزامات أنه غير مستحق  األعباء المالية العامة كالضرائب و الرسوم و الغرا

 28.المالية لألفراد المستحقة  للدولة أو أحد أجهزتها العامة، باعتبارها سلطة عامة"

 ثانيا:عوارض صفة الموظف العمومي في بعض جرائم المال العام 

وهنا سنبحث انعدام صفة الموظف العمومي في بعض جرائم المال العام وعن نظرية 
 الموظف العمومي.

 صفة الموظف العمومي في بعض جرائم المال العام انعدام  1  
                                                           

"يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق،كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة بأنه  244وقد جاء في الفصل  - 27
 مي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخالص تلك الجبايات.أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمو 

وتطبق نفس العقوبات على دوي السلطة العمومية والموظفين العموميين، الذين يمنحون بدون ادن من القانون بأي شكل وألي سبب   
أما المستفيد من ذلك فيعاقب  كان، إعفاءا أو تجاوزا عن وجيبه أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصوالت مؤسسات الدولة،

 عقوبة المشاركة".
 1992محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة ، دون ذكر الطبعة، سنة   28

 .122ص 
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عادة ما ينسب ارتكاب جرائم المال العام إلى الموظف العمومي، بيد أن هدا الرأي  
سرعان ما يتبدد، إذا علمنا أن المساس بالمال العام ال يكون دائما من طرف الموظف 

ه يسلمه لشخص أخر أو العمومي، فقد يقوم موظف عمومي فعال باختالس المال العام، لكن
جهة أخرى قصد إصباغ هذا المال العام بالصبغة القانونية عن طريق جريمة غسل األموال 
والشخص المرتكب لهذه الجريمة األخيرة ليس بالضرورة موظفا عموميا، كما أنه في حالة 
أخرى قد يقوم شخص طبيعي أو معنوي )الملزم الضريبي مثال( بأعمال من شأنها اإلفالت 
من خضوعه للضريبة أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق في إطار 
جريمة الغش الضريبي أو افتعال العسر للتملص من أدائها، وفي هذه الحاالت فإن األمر 
يتعلق بجرائم )سواء الغش الضريبي أو افتعال العسر( ماسة بالمال العام غير أن مرتكبيها 

 ليسو بموظفين عموميين.

 :نظرية الموظف الفعلي2

يقصد بالموظف الفعلي كل شخص يباشر وظيفة أو مهمة دون الحصول على قرار 
تعيين أو تكليف من طرف السلطة المخول لها ذلك قانونا، فهو بهذا المعنى يعتبر معتديا 

" أن الموظف الفعلي ال أحمد الخمليشيعلى الوظيفة العامة أو منتحال لها، ويرى األستاذ "
 29.تبر موظفا عموميا النعدام التكليف الذي هو إلزامي الكتساب الصفةيع

من القانون الجنائي، الذي  224و يبقى هذا الرأي منسجما مع مقتضيات الفصل     
اشترط لتوفر الشخص على صفة موظف عمومي أن يعهد إليه )أي أن يكلف من طرف من 

 له الحق قانونا في ذلك بمباشرة وظيفة أو مهمة.

                                                           
 192،ص1981يضاء،أحمد الخمليشي"القسم الخاص في القانون الجنائي" الجزء األول ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار الب29
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بيد أن تطور مفهوم الموظف العمومي قد يجعل الطرح األنف الذكر محل نظر، ذلك  
بشأن سن نظام عام للمحاسبة العمومية  330.66من المرسوم الملكي رقم  16أن الفصل 

كل شخص يقوم دون  -أي موظف فعليا–ينص على أنه "يعتبر محاسبا بحكم الواقع 30
أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر  موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات

عن المقتضيات الجنائية المعمول بها، وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع 
 نفس االلتزامات والمراقبات الجارية على المحاسب العمومي.

من المرسوم الملكي المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية  202وقد تعرضت المادة    
"كل شخص  ، للمحاسب العمومي بحكم الواقع واعتبرته31جماعات المحلية ومجموعاتهالل

يقوم من غير أن يكون مؤهل من طرف السلطة المختصة بعمليات المداخيل والنفقات ومسك 
والتصرف في األموال أو القيم التي تملكها جماعة محلية أو مجموعة )...( دون اإلخالل 

ويخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في بها"  باألحكام الجنائية المعمول
التسيير بكم الواقع لنفس اإللتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي 

.32 

وهكذا فمسؤولية المحاسب بحكم الواقع تقدر بنفس كيفية تقدير مسؤولية المحاسب 
ظيفية أو موقعه االعتباري معرض العمومي، إذ أن كل شخص مهما كانت صفته الو 

                                                           
بشأن سن نظام عام للمحاسبة العمومية، نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  1967أبريل  21مؤرخ في  333.66مرسوم ملكي رقم  30

1967/04/26. 
صادر بتاريخ  5811منشور بالجريدة الرسمية عدد  2010يناير 3الموافق ل  1431محرم 17صدر في  2.09.44مرسوم رقم  31
 .403، ص 2010فبراير  8موافق ل .ال1431صفر  21

صادر في  1.02.124من مدونة المحاكم المالية نفس تعريف المحاسب بحكم الواقع تقريبا، ظهير شريف رقم  41وقد تبنت المادة  32
لرسمية عدد المتعلق بمدونة المحاكم المالية،  الجريدة ا 62.99بتنفيذ القانون رقم  2002يونيو 13الموافق ل  1423فاتح ربيع األخر 

 .2300، ص 2002أغسطس  15الموافق ل  1423جمادى األخر  6صادر بتاريخ  5030
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للمحاسبة أمام المحاكم المالية "إدا تدخل في عمليات قبض أو صرف أو حيازة المال العام 
".33 

فهذا الفصل واضح في اعتبار الممارسة الفعلية ألعمال الوظيفة موظفا عموميا     
عيينه باطال ألي ويدخل ضمن هذه الفئة كل موظف وقع تعيينه بكيفية معينة أو كان قرار ت

سبب من األسباب، على أن القضاء اإلداري  درج على إعطاء الصبغة اإلدارية المتخذة من  
،  أخذا بنظرية 34طرف الموظفين الفعليين سواء في األحوال العادية، أو األحوال االستثنائية

، 35مهورالظاهر، ذلك أن بطالن التعيين يعتبر من األمور الخفية التي ال يطلع عليها الج
ذا كان المحاسب الفعلي يعتبر بهذا المعنى موظفا عموميا، فينبغي أن تطبق عليه في حال  وا 

، 36مساسه بالمال العام األحكام المتعلق بالجزر عن جرائم المال العام إال أن الفقه المغربي
يرى أنه في حال الموظف الفعلي الذي انتحل صفة موظف عمومي وقام بجريمة الغدر مثال 

نما يشكل فعله هذا حسب األحوال جريمة انتحال وظيفة أو فال  تقوم في حقه جريمة الغدر، وا 
من القانون الجنائي، ويبقى  540و  510و 508و 380السرقة أو النصب طبقا للفصول 

من القانون  224في نظرنا المتواضع هذا الرأي صائبا  ومنسجما مع مقتضيات الفصل 
لم يعهد إليه بممارسة الوظيفة التي انتحلها، والحال أن الفصل الجنائي ألن الموظف الفعلي 

المذكور يشترط أن يلحق بالوظيفة من طرف السلطة المختصة ليكتسب صفة الموظف 
 العمومي.

                                                           
  145، ص 2004محمد براو "الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية " الجزء األول، الطبعة األولى، مطبعة طوب بريس، الرباط،  33
ث الطبيعية، إذ ينظر األفراد إلى الشخص كأنه بديل للسلطة وذلك في حالة تغيب السلطات الشرعية مثل حالة الحرب أو الكوار  34

 الشرعية ويعاملون معاملة الموظف العقيقي.
دراسة مقارنة"مطبعة عين شمس، مصر، –هذه األحكام والتي أشار إليها ،محمد سليمان الطعاوي، "الوجيز في القانون اإلداري   35

 وما بعدها. 435، الصفحة 1972
 2005ني،"شرح القانون الجنائي الخاص وفق أخر التعديالت"، بدون ذكر الطبعة، مطبعة الكرامة، الرباط، نور الدين العمرا 36

 . 126.ص
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كما أن الفقه المصري سار في نفس االتجاه واعتبر أن الجاني إذا انتحل صفة الموظف   
زعم أنه من اختصاص وظيفته، فيعاقب بعقوبة العمومي، وأخذ جهالة مقابل قيامه بعمل ي

النصب، وكذلك الشأن بالنسبة للشخص الذي لم يعين قط وانتحل صفة الموظف العمومي، 
 ومن حكمه أو كان موظفا وزالت عنه الصفة بالعزل ونحوه .

و هكذا يتضح أن جرائم المال العام ليست لصيقة بالموظف العمومي فقط بل يمكن     
شخص دون أن تتوفر فيه صفة الموظف العمومي، وبالتالي ينبغي تقييم للمعيار أن يرتكبها 

 الوظيفي للتجريم، ومدى فعالية هذا المعيار في إطار السياسة الجنائية لحماية المال العام.

 :العام المال جرائم في والمشاركة المحاولة وخصوصيات المادي الركن: الثانية الفقرة

القانوني الذي يحدد عناصر كل جريمة على حدا أمرا ضروريا ال إذا كان وجود النص    
بد منه فإنه يبقى غير كاف لوجود الجريمة، إذ يفرض المقام توافر عنصر مادي بجانبه 
تنسجم فيه الجريمة وتأخذ شكلها الخارجي، و بعبارة أوضح البد من حد أدنى  للوجود 

ل أو نشاط إجرامي، وحتى نتمكن من رادة الفاعل حتى يمكن القول بوجود فعإلالخارجي 
 تكييف هذا النشاط من الناحية القانونية.

جرامي الذي يتضح في جرائم المال العام إلو يفرض الركن المادي وجود النشاط ا
 بخصوصيات مهمة لعل أبرزها اللحظة التي يتحقق فيها الركن المادي كامال.

 أوال: الركن المادي في جرائم المال العام. 

 لركن المادي في جريمة االختالس:ا -1
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بقراءة متأنية للنصوص المنضمة لجريمة االختالس يتبين بوضوح أن الركن المكون 
موال أو األشياء بمقتضى أللهذه الجريمة يتكون من فعل مادي ومحل االختالس تم تسلم ا

 الوظيفة أو بسببها.

 فعل االختالس: -1

صرف مالكه، رغم أن الشيء ليس ويتحقق هذا الفعل بتصرف الموظف في الشيء ت 
نما للدولة أو لغيره من الناس،  ويتخذ هذا التصرف مظاهر مادية مختلفة تدل عليه  له وا 
منها أن يعرض الموظف الشيء للبيع أو للرهن أو أن يبيعه فعال، وعموما يمكننا القول أن 

االحتجاز بدون حق صور الفعل المادي في  هذه الجريمة تتكون من التبديد أو االختالس أو 
يقصد به تصرف الموظف العمومي في الشيء الموجود في حيازته  والتبديدخفاء، إلأو ا

بمقتضى وظيفته تصرفا ماديا أو قانونيا كأنه صاحب هذا الشيء كأن يستهلكه أو يبيعه أو 
هو فعل يعبر في صورة قاطعة عن تحويل الحيازة الناقصة  واالختالسيرهنه أو يقرضه، 

على المال أو الشيء إلى حيازة كاملة، ويعني ذلك أنه استعمال أو تصرف في المال  للجاني
طار جاء في أحد القرارات الفريدة نوعها إلوحيث إن وفي هذا ا 37ال يتصور إال من المالك

ن " إلعلى سابقا محكمة النقض حاليا ألالصادرة عن مجلس ا ن المتهم يعدا موظفا عموميا وا 
كالمحجوزات من طرف الشرطة القضائية، إنما سلمت إليه بهذه الصفة  المبالغ المسجلة لديه

وأنه يتحتم عليه أن يسجلها بالسجالت الخاصة لها ويعمل على أن تودع بالمكان المخصص 
نفاقها في حاجياته  لها و يبرئ ذمته منها.  إال أنه لم يقم بذلك وعمد إلى اختالسها وا 

فر فيها العناصر المنصوص عليها في الفصل فعال تتو ألالشخصية مما يجعل كل هذه ا

                                                           
محمد أحمد فتحي سرور، "الوسيط في القانون العقوبات القسم الخاص"، مطبعة دار النهضة العربية القاهرة، دون ذكر الطبعة سنة   37

 .842،:ص 1972
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، وعلى هذا يكفي لتحقق عنصر االختالس وتمام الجريمة إثبات 38من ق.ج.م " 241
انحراف نية الموظف إلى التصرف فيما يحوزه بصفة غير قانونية على اعتبار أنه مملوكا 

مؤتمن عليه تحت يد ويتحقق بإبقاء الشيء ال "االحتجاز" له، ولو لم يتم هذا التصرف بالفعل 
الموظف مع وجود قصد اختالسه أو تبديده، فاالحتجاز ويمثل مرحلة تتوسط بين النية 

تتحقق هذه الصورة من صور الفعل المادي  خفاءإلااإلجرامية وفعل التبديد أو االختالس. 
 دعاء بعدم وجودهاإلفي االختالس بإخفاء الجاني األشياء المفقودة لديه بمقتضى وظيفته و ا

موال أو األشياء يعتبر بحد ذاته قرينة على قيامه ألولذلك فإن مجرد اكتشاف نقص في هذه ا
 خفاء أو االختالس.إلبا

هو مال أو ورقة أو غير ذلك مما سلم إلى الموظف، فهو أي شيء  محل الجريمة: -ب 
حد ألذي قيمة مالية مملوك لسلطة عامة في الدولة مركزية كانت أو محلية أو مملوك  

من القانون الجنائي المغربي المحل الذي يقع عليه التبديد أو  241ناس وقد حددت المادة ال
 االختالس أو االحتجاز بما يلي: 

 المنقوالت(. -العقود  -الحجج  -موال أل) ا

 : الركن المادي في جريمة االستيالء: 2

ن عدم لقد تعمدنا إدخال هذه الجريمة بعد جريمة االختالس مباشرة على الرغم م
التنصيص عليها في التشريع  الوطني وذلك لتأثيرها البالغ على األموال العامة، ويتمثل 

 جرامي على جريمة االستيالء في: إلالنشاط ا

  أوال: فعل االستيالء:
                                                           

منشور  22201 - 98في ملف عدد  1338عدد  2001/11/14على بمحكمة النقض بتاريخ ألس اقرار صادر عن المجل  38
 .180، ص 2001على لسنة ألبالتقرير السنوي للمجلس ا
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ويتمثل هذا الفعل في الحالة التي يكون يقوم فيها الموظف باالعتداء على المال العام 
ا تحت تصرفه بمقتضى وظيفته أو بسببها، لذلك فجريمة دون أن يكون هذا المال موضوع

االستيالء جاءت لحماية المال العام الذي يكون عرضة االستيالء من قبل الموظف الذي فقد 
ضميره المهني، فالموظف الذي يشتغل مثال في قسم الموارد البشرية داخل مؤسسة عمومية، 

لموارد المالية، يعد مرتكبا لجريمة ويستولي على أموال بحوزة موظف كان يشتغل بقسم ا
ن المال محل االعتداء ألاالستيالء على المال العام، وليس لجريمة اختالس المال العام، 

 ال بسببها أو بمقتضاها. 39أمكن االستيالء عليه بمناسبة الوظيفة

ونظرا لكون التشريع الجنائي الوطني ال ينص على جريمة االستيالء، فإن باقي 
مر الذي يفرض علينا اعتمادها من أجل بسط ألالمقارنة قد نظمت أحكامها االتشريعات 

مضامين هذه جريمة، لعل المشرع المغربي يأخذ بها لسد هذه الثغرة التشريعية الهامة حماية 
 ستمرارية الدولة والمرفق العام.إلللمال العام الذي يعد عنصرا هاما 

جريمة هي التشريع المصري وأساسا في ولعل أبرز هذه التشريعات التي نظمتها هذه ال
" كل موظف استولى بغير حق على مال على أنه  113قانون العقوبات الذي نص في مادته

، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة 119أو أوراق أو غيرها إلحدى الجهات المبنية في المادة 
والغرامة التي ال تزيد شغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وتكون العقوبة الحبس ألكانت يعاقب با

 على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب األحوال كل موظف 
 عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها لغيره بأية طريقة كانت ".

                                                           
أي أن تكون الوظيفة هي التي سهلت لهذا الجاني المؤقت الوصول إلى المال العام محل االعتداء، دون أن تكون له الصفة في   39

 التصرف فيه.
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الكويتي التي  1993لسنة  1من القانون  10فسه الذي اعتمدته المادة وهو الشيء ن
: " يعاقب  بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل  جاء فيها

موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة 
 نية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.إلحدى الجهات المشار إليها في المادة الثا

و تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات إذا 
 ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا يقبل التجزئة".

فمن خالل هادين النصين أعاله، يتضح لنا وبجالء أن كال من التشريعين     
لة تربط الموظف العمومي بالمال العام محل االعتداء، المصري والكويتي لم يشترطا أية ص

على خالف ما شهدنها بخصوص جريمة االختالس ذلك أنه إذا كانت جريمة االختالس 
تتطلب أن يقوم الجاني باختالس المال العام تحت حوزته بسبب وظيفته أو بمقتضاها، فإن 

الموظف إلى المال العام محل جريمة االستيالء ال تتطلب توافر هذه الصلة فيكفي أن يصل 
 40.االعتداء بمناسبة وظيفته

وهذا هو ما رسخه االجتهاد القضائي المصري ففي أحد قرارات محكمة النقض 
المصرية نجدها اعتمدت على عنصر الرابطة بين الموظف العمومي والمال العام محل 

" إن ن القرار ما يلي: االعتداء للتمييز بين جريمة االختالس وجريمة االستيالء، بحيث تضم
ق.ع تتحقق  113جناية االستيالء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 

متى استولى الموظف العام على مال الدولة أو إلحدى الهيئات العامة تساهم في مالها 
بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية مسكه وتضييع المال على ربه وال 

                                                           
أطروحة دكتوراه في القانون  -دراسة تحليلية نقدية  -د حجازي " الحماية الجنائية للمال العام من اعتداءات الموظف العمومي خال  40

 .2014 – 2015الخاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس الرباط، السنة 
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ق.ع  112يشترط لقيام الجريمة ما يشترط في جريمة االختالس المنصوص عليها في المادة 
 من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب وظيفته ".

و بالرجوع إلى مضمون هذا القرار نجده يتحدث عن مجموعة من الصور التي من  
يالء خلسة أو االست -خالل توفر احدها فقط تتحقق جريمة االستيالء وهي كالتالي: 

 االستيالء عنوة أو االستيالء حيلة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن جريمة االستيالء تتخذ باإلضافة إلى صورة استيالء الموظف 
 41.على المال العام، صورة تسهيل الموظف للغير االستيالء على المال العام

 ثانيا: محل االستيالء.

ت في مدلول المال العام محل نجدها توسع 42بالرجوع إلى التشريعات المقارنة
االعتداء، فسواء كان المال عاما أو خاصا يعتبر االعتداء عليه استيالء شريطة أن يتم 
وضعه تحت يد إحدى الجهات التي تعتبر أموالها عامة، كما يتسع ليشمل كل شيء ذي 

ن تكون قيمة، سواء أكانت مادية كالنقود و األوراق المالية أو كانت اعتبارية، ويستوي أ
 44، وهو التوجه ذاته الذي سارت عليه محكمة النقض المصرية43القيمة كبيرة أو ضئيلة

موال أو األوراق أو غيرها الواردة في نص المادة أل" أن عبارة احينما قررت في هذا الشأن : 
قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها كل ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له  113

 أو اعتبارية ".قيمة مادية 

                                                           
 التعلق بحماية المال العام الكويتي. 1993سنة  1من القانون  10من ق.ج المصري، والفصل  113الفصل   41
 (.9( والتشريع الكويتي )المادة 113ونص بالذكر المشرع المصري )المادة   42
 .2010إبراهيم أحمد الشرقاوي، األموال العامة وحمايتها مدنيا و جنائيا، دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى لسنة   43
نعم وسمير صبحي، القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه  وأحكام المجلس األعلى المغربي ومحكمة النقض إيهاب عبد الم  44

 .2009المركز القومي لإلصدارات القانونية القاهرة، الطبعة األولى السنة  2المصرية، المجلد 
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إال أن هذه األلفاظ العامة والتي كرستها محكمة النقض المصرية ال تخرج على سياقها 
الذي يتمثل في كون جريمة االستيالء هي امتداد لجريمة االختالس على اعتبار أنها جاءت 
لسد الفراغ، حيث إن جريمة االختالس تشترط وجود صلة الموظف العمومي بالمال العام 

 العتداء، وهو األمر المنتفي في جريمة االستيالء.محل ا

 

 الركن المادي لجريمة التبديد: -3

من القانون الجنائي، حيث  242نص المشرع المغربي على جريمة التبديد في الفصل 
أشار إلى فعل التبديد دون أن يحدد معناه، وهو األمر الذي خلق للقضاء متاعب كبيرة في 

من نفس القانون إال أن هذا  241ديد المنصوص عليه في الفصل التمييز بينه وبين التب
الغموض التشريعي دفع باالجتهاد القضائي إلى محاولة إعطاء تعريف لفعل التبديد 

 .242المنصوص عليه في الفصل 

 وهو ما سنقف عليه من خالل ما يلي:

 فعل التبديد: -أ

من القانون الجنائي  242ل لقد نظم المشرع المغربي أحكام جريمة التبديد في الفص
" كل قاضي أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو الذي نص على ما يلي: 

عقودا أو منقوالت أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء 
 نية، ويقصد اإلضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ".

ينص  241متأنية في الفصلين المنظمين لهذه الجريمة نجد الفصل غير أنه بلمحة 
أيضا على فعل التبديد وهو األمر الذي يدعونا إلى وقفة، وطرح سؤال الفرق بين فعل التبديد 
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 242ق.ج، وفعل التبديد المنصوص عليه في الفصل  241المنصوص عليه في الفعل 
 ق.ج.

لمتعلقة بحماية المال العام يرجع إلى ونعتقد أن سبب هذه الضبابية في النصوص ا
غياب الدقة والتركيز من قبل المشرع المغربي في بسط مضامين هذه الحماية عالوة على 

 ضرورة أن يوجد المشرع قانونا خاصا ينضم جرائم المال العام.

 

 

 محل جريمة التبديد: -ب 

" مغربي ب: من القانون الجنائي ال 242مر بمال عام، عبر عنه الفصل أليتعلق ا
 المستندات أو الحجج أو العقود أو المنقوالت ".

على الرغم من أن هذه العبارات توحي إلى أن األمر يتعلق باألموال المنقولة فقط، إال 
أن جريمة التبديد ال تمنع أن تقع أيضا على العقارات، من قبيل ذلك تفويت عقارات تدخل 

قي، ولنا في قضية البنك الوطني لإلنماء ضمن المال العام بثمن أقل من ثمنها الحقي
45 االقتصادي خير دليل على ذلك، حيث اعتبرت محكمة االستئناف بالرباط في أحد قراراتها

"أن تفويت عقارات في ملكية البنك إلى أشخاص بثمن بخس يكون جريمة تبديد أموال 
ها: " وحيث إن عمومية، وهو ما يستشف من إحدى حيثيات القرار المذكور، والتي جاء في

طالعها على وثائق الملف وتقرير المفتشية العامة للمالية،  المحكمة بعد دراستها للقضية وا 

                                                           
 2013/03/27صادر بتاريخ  34/10/11ملف عدد صادر عن غرفة الجنايات االستئنافية، قسم الجرائم المالية،  02القرار رقم   45

 )غ.م(.
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ثبت لها أن الخروقات واإلخالل والتجاوزات المنسوبة إلى المتهم تخص تدبير الذمة المالية 
لقروض العقارية للمؤسسة وتتعلق أساس بعمليات شراء وتجهيز الوكاالت البنكية وتدبير ا

وتفويت بعض ممتلكات البنك والكل وفق عمليات مركبة كان الهدف منها تمكين المسمى 
عبد الحق )...(، والكل وفق مساطر تثبت استهتار واستخفاف المتهم للقواعد و الضوابط 
البنكية وقواعد المنافسة والمساواة أمام الهيئات العمومية وفعالية النفقات وتفضيله مصلحة 

د الحق بن سليمان  على حساب المصلحة العامة للمؤسسة البنكية و متناسيا بأن الزبون عب
دوره هو صرف األموال العمومية الموضوعة تحت يده فيما يعود بالنفع العام على المصلحة 
العامة لالقتصاد الوطني بالدرجة األولى، وقد نتج عن ذلك زعزعة التوازن المالي 

 46.للمؤسسة"

    

 دي في جريمة الرشوة:الركن الما -4

إن جريمة الرشوة من جرائم الخطر ال يتطلب لقيامها توافر العناصر المتطلبة لقيام 
نما يكفي لذالك إتيان الفاعل ألي نشاط من شأنه أن يلوث  الركن المادي في جرائم النتيجة، وا 

الذي سمعة وشرف الوظيفة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو سمعة المشروع الخاص 
يقوم بخدمته المستخدم، وتعريض الثقة الممنوحة له لالهتزاز من طرف األغيار، وهذا دون 

، وقد بين الفصالن 47االشتراط ألي مساس فعلي كان بالوظيفة العامة أو المشروع الخاص
من القانون الجنائي، األنشطة التي من خاللها يتحقق الركن المادي والتي  249و 248

                                                           
ذا كانت سمة النشاط المادي المتعلق بجرائم المال موضوع البحث، تتمثل أساسا في التوسع والشمولية، فإن ميزة مؤسسات   46 وا 

 المحاولة والمساهمة والمشاركة في جرائم المال العام هي ما تتضمنه من خصوصيات.
ص  2009، شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية، سنة عبد الواحد العلمي  47

135. 
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والقبول والتسلم، وفي هذا السياق صدر قرار عن المجلس األعلى جاء تنحصر في الطلب 
 فيه:

" أنه لقيام جريمة الرشوة البد من أن يكون الطلب أو قبول العرض أو الوعد أو تسلم  
الهبة أو الهدية أو غيرها من فوائد قبل القيام بالعمل أو االمتناع عنه كما تعد جريمة الرشوة 

المتهم طلب أو تسلم المبلغ المالي بعد أن أتم مهمة البحث التي كون  غيره قائمة إذا ثبت أن
وفي قرار  ،48بها بحيث لم يكن إتمام البحث متوقفا عل تسليم تلك المبالغ أو معلقا عليها "

" إذا لم تبرر المحكمة بما فيه الكفاية الظروف الخاصة بكل واقعة ارتشاء آخر جاء فيه: 
المتعلقة بدفع المبالغ المالية ونوع العمل اإليجابي أو السلبي  بشكل يحدد الوقائع الجرمية

 49 ".المرتكب لحماية الراشي يكون حكمها ناقص التعليل ويتعرض للنقض

ومن هذين القرارين نخلص إلى القول بأنه من الضروري أن يكون الطلب أو قبول    
المرتشي بالعمل أو  العرض المقدم، هو السبب األساسي الذي يتوقف عليه قيام الموظف

امتناعه عنه،  وهو نفس التوجه الذي سار عليه المشرع المصري من خالل صريح المادة 
من قانون العقوبات المصري والذي عمد إلى حصر صور الفعل المادي المكون لهذه  103

 الجريمة في ثالث:

و أن يطلب الموظف لنفسه أو لغيره عطية أو وعدا بها ولو لم يستجيب لطبله  -1
 عندئد يتوافر بالمعنى الصحيح وهو سلوك ذو مضمون نفسي.

أن يقبل عطية أو وعدا بها وهنا يتوافر إيجاب من صاحب المصلحة، وقبول  -2
 من الموظف أي اتفاق بالمعنى الصحيح وهو سلوك ذو مضمون نفسي.

                                                           
 9ملف جنائي منشور في مجلة المحاماة عدد  15/03/1979بتاريخ  -محكمة النقض–قرار صادر عن المجلس األعلى   48

 وما يليها. 16الصفحة 
 وما يليها. 233الصفحة  1منشور بمجلة المقال عدد 27/07/2006بتاريخ  -محكمة النقض –قرار صادر عن المجلس األعلى   49
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أن يأخذ الموظف بالفعل عطية من صاحب المصلحة، وهذا سلوك مادي   -3
 بحث.

الثالث تكون العبرة بفعل الموظف وبكونه جديا ولو كان  وفي هذه الصور ⇐
 .صاحب المصلحة غير جاد في مسلكه

 الركن المادي لجريمة الغدر: -5 

يتمثل هذا الركن من خالل قيام الجاني بنشاط إجرامي معين، يتمثل في طلب أو تلقي 
مثاله " أن أو فرض أو األمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحقا أو يتجاوز المستحق، و 

يطلب جمركي مبلغا من المال من شخص على أساس أنه رسوم قانونية ترتبت على 
البضاعة المستوردة من الخارج، في حين أن القانون ال يفرض أية رسوم على تلك البضائع 
"، وتكون الجريمة تامة وليس مجرد محاولة بمجرد طلب أو تلقي أو فرض غير مستحق 

 بة الموظف الجاني أو رفض تسليمه المال.سواء استجاب الضحية لرغ

ذا كان القانون قد جرم مجرد الطلب الصادر عن الموظف، فإن التلقي ال تقوم به  وا 
الجريمة إال إذا أخد هذا األخير فعال المبلغ المالي وتوفر لديه القصد الجنائي وقت تلقيه 

 50.المبلغ غير المستحق أو الحقا

أو ثم فصله عن عمله أو قدم استقالته واستمر مع ذلك  إذا أحيل موظف ما إلى التقاعد
في قبض راتبه الشهري، فيعتبر مرتكبا لجريمة الغدر وذلك باالستناد طبعا إلى منطوق 

                                                           
ال تقوم به جريمة الغدر، ولو قبله الموظف، لكون النص القانوني  -غير مستحق  –بحيث أنه مجرد الوعد بأداء مبلغ مالي   50

التسليم الفعلي للمبلغ غير المستحق وهذا يعني خالف الركن  من القانون الجنائي لم يجرم القبول المجرد من 243المتمثل في الفصل 
 المادي في جريمة الرشوة.
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بحيث تعتبر صفة الموظف أساسية لحظة ارتكاب الجريمة ومع  51من ق.ج.م 246الفصل 
كون هي التي منحت له ذلك تبقى له هذه الصفة بعد انتهاء خدمته لمدة، شريطة أن ت

 ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.

 ثانيا: خصوصيات المحاولة والمشاركة والمساهمة في جرائم المال العام:

إن المجرمين ليسو دائما على مسافة واحدة من نفس الجريمة، فقد ينفرد موظف  
يمكن أن يساهم عدة  عمومي بارتكاب إحدى جرائم المال العام فيسمى هنا فاعال أصليا، لكن

موظفين لوحدهم أو بمعية أشخاص عاديين في اقتراف جريمة ما من هذه الجرائم، ففي هذه 
الحاالت تتغير المراكز القانونية وتتمايز بالنظر إلى كل جاني على حدا ولهذا كان لزاما 

ديد علينا توضيح مسافة أو موقع كل واحد من الجناة في عالقته بالجريمة المرتكبة لتح
 العقوبة المقررة له وهنا تتجلى أهمية هذا التمييز.

 

 أحكام المحاولة في جرائم المال العام: ⇐

يمر ارتكاب أي جريمة مبدئيا من أربعة مراحل هامة، تبدأ بفكرة في ذهن الجاني، ثم 
يعمد هذا األخير إلى التحضير والتهيئة الرتكابها، وفي مرحلة ثالثة يشرع في التنفيذ، لتكون 

 52.جراميإللمرحلة الرابعة هي مرحلة إتمام النشاط اا

مر نجده في جرائم المال العام أم أن ألمر كقاعدة عامة فهل نفس األإذا كان هذا هو ا 
هناك بعض الخصوصيات التي تطبع هذه الفئة من الجرائم؟ وبالعودة إلى جرائم المال العام 

                                                           
بحيث تضمن هذا الفصل أنه " تطبق أحكام الفصل السابق على موظف العمومي خالل خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته، أي   51

 على الفائدة عن طريق الميراث".كانت كيفية هذا االنتماء، وذلك في ما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها 
  111خالد الحجازي، مرجع سابق ص   52
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عيا على هذا المستوى، نتج عنه موضوع الدراسة، نالحظ أن هناك غموضا بل وبياضا تشري
مجموعة من اآلراء الفقهية المختلفة وتجدر اإلشارة إلى أن أهمية النقاش تكمن في النتائج 
المحصلة من ذلك فالحديث عن المحاولة، يعني الحديث عن اإلعفاء من العقاب حالة 

 رادي عن استكمال الفعل المجرم.إلالعدول ا

 لبحث والدراسة، يتبين أن هناك نوعين من الجرائم.و انطالقا من الجرائم موضوع ا  

النوع األول: نعتقد أنه تتصور فيه المحاولة كجريمة التبديد، النوع الثاني فال تتصور 
 فيه و أبرزه جريمة االختالس.

 جرائم المال العام التي ال تتصور فيها المحاولة: -أ

  جريمة االختالس: -1

المنظم ألحكام جريمة االختالس، نجده قد  53يحيث أنه إذا عدنا إلى النص القانون
سكت عن عقاب المحاولة وبالرجوع إلى القواعد العامة نجدها تقضي بأن المحاولة 

وهو األمر  55أما الجنح فال بد من وجود نص خاص 54متصورة في جميع الجنايات
من  241المنتفي في جنحة االختالس النصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 

 56موعة القانون الجنائي.مج

وهو نفس التوجه الذي سارت عليه التشريعات المقارنة، باستثناء المشرع الفرنسي الذي  
-15نص بشكل صريح على المحاولة في جريمة االختالس في الفقرة الثانية من الفصل 

                                                           
 من القانون الجنائي المغربي  241الفصل  53
 "كل محاولة ارتكاب جناية... تعتبر كالجناية التامة و يعاقب عليها بهده الصفة".ق ج على أن    114ينص لفصل    54
   "محاولة لجنحة إ ال بمقتضى نص خاص في القانون " ال يعاقب علىمن ق ج على أنه  115ينص الفصل   55
نصة على أنه إال إذا كانت األشياء المبددة أو المختلسة أو المتحجرة أو المخطأة ال تقل قيمتها عن ألفي درهم, فإن الجاني يعاقب   56

 بالحبس من سنتين إلى حمس سنوات. 
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ا المحاولة في)...(.و معاقب عليه" ، التي جاء فيها: 57من القانون الجنائي الفرنسي 432
 بنفس العقوبات ".

 جرائم المال العام التي تتصور فيها المحاولة: -ب

 بالنسبة لجريمة التبديد: -1

من مجموعة القانون الجنائي. يتبين لنا  242بالعودة إلى نص الفصل          
وبجالء أن جريمة التبديد من جرائم النتيجة بحيث يرتبط تحققها بتحقق النتيجة 

 اإلجرامية.

تم اكتشاف األمر قبل تحقق النتيجة فنكون حينئذ في مرحلة المحاولة،  غير أنه إذا
سواء تم ذلك بالبدء في التنفيذ كما في الحالة التي  يتعاقد فيها مدير المؤسسة مع زبون 
من أجل القيام بتحديث المؤسسة  بأجهزة مرتفعة الثمن، ففي هذه المرحلة وحتى قبل 

 ب جريمة التبديد والمتمثلة هنا في إسراف المال العام.تحقق النتيجة يكون المدير قد ارتك

 

 بالنسبة لجريمة االستيالء:  -2

رغم أنه لم نجد المشرع المغربي يتعرض إلى هذه الجريمة، إال أنه ال بأس من بسط 
مضامينها، المنصوص عليها في التشريعات المقارنة طبعا، وذلك إلمكان تضمين 

 إمكانية إخراج قانون خاص بحماية المال العام.مشروع  القانون الجنائي لها  أو 

                                                           

cede est punce des mêmes peines "" la tentative du détit prévu à l' alinéa qui pré   57 
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فجريمة االستيالء من الجرائم التي يتصور فيها الشروع، ويتحقق في الحالة التي يبتدئ 
فيها الجاني باالستيالء على المال العام، إال أنه لظروف خارجة من إرادته ال تكتمل 

ل العام من مكانه، على الجريمة، كما لو تم القبض عليه وهو يعمل على إخراج الما
اعتبار أن هذا المال ال يحوزه تحت يده، وتقعيدا لهذا المبدأ قضت محكمة النقض 

، والذي جاء فيه 58المصرية بتوافر الشروع في االستيالء ويظهر ذلك جليا في أحد قراراتها
قصد من قانون العقوبات هو البدء في التنفيذ فعال ب 45" الشروع في حكم المادة ما يلي: 

رادة الفاعل فيها، فال يشترط إلسباب ال دخل ألارتكاب جناية إذا أوقف أو خاب أثره 
لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من األعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل 
 يكفي العتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعال سابقا على تنفيذ الركن المادي لها.

لثابت في الحكم أن الطاعن أحضر الموتورات الثالثة للشركة إلى جوار ولما كان ا
خراجها من تلك الفتحة وأنه أنوى سرقتها إلفتحه سور المصنع الذي يعمل به تمهيدا 

 بداللة عده الخفير المصنع بإعطائه جزءا من ثمن بيعها وأنفذه حينها على سبيل الرشوة 

يكون بذلك قد دخل فعال في دور التنفيذ بخطورته من أثناء معاونته في إتمام جريمته، فإنه 
الخطوات المؤدية حاال إلى ارتكاب الجريمة وبالتالي فإن ما ارتكبه سابقا على ضبطه يعد 

 59.شروعا في جناية لالستيالء عل المال العام للدولة المسند إليها "

 خصوصيات المساهمة والمشاركة في جرائم المال العام. ⇐

                                                           
، إيهاب عبد المطلب وسمير صبحي، القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه 11/11/1968صادر تاريخ  1318قرار رقم   58

 42على  المغربي ومحكمة النقض المصرية م.س، ص ألوأحكام المجلس أدا
جرائم المال العام لها طبيعة خاصة في بعض  هذه الجرائم، وهذا   وفرض  أن أحكام المحاولة في هذا النوع من الجرائم أي   59

 طار والتي تنبني أساسا على تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية للمال العام.إليتوافق مع السياسة الجنائية في هذا ا
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حالة إتصاف جميع الجناة بصفة الموظف العمومي والحالة التي يكون نميز هنا بين 
فيها أحد الجناة أو أكثر ال يتصف بصفة الموظف العمومي، وفي هذه الفرضية األخيرة نميز 
فيها بين الحالة التي يكون فيها الغير مساهما في التنفيذ المحدد ألركان الجريمة و الحالة 

 أصليا في هذه الجريمة والموظف مشاركا.التي يكون فيها الغير فاعال 

 حالة إتصاف جميع الجناة بصفة الموظف العمومي: -أ

فيما يخص أحكام المساهمة والمشاركة،  60تعتبر حالة عمدية، وتخضع للقواعد العامة
وهذا هو التوجه الذي سار عليه العمل القضائي في بالدنا، ويتضح ذلك من خالل القرار 

"وحيث إن ستئناف بالرباط، بحيث تضمن هذا القرار ما يلي: الصادر عن محكمة اال
الثابت من وثائق الملف ومناقشة القضية أن المتهمين أعاله يعملون إلى جانب...كل من 

 مركزه:

 رئيس مصلحة المعدات العامة بالنسبة ل " أ ". ●

 رئيس مصلحة العمليات الحسابية بالنسبة ل " ب". ●

 لحة الميزانية والمراقبة.والمتهم " ج " الذي يعمل بمص ●

همية هذه المقارنة وهذه المناصب تم وصفهم فيها ليكونوا اليد اليمنى للمتهم ألونظرا 
ول لتبرير الصفقات و االقتناءات دون سلوك اإلجراءات المتطلبة، ودون أدنى أية ألا

 مراقبة أو تفحص في إطار ما تفرضه عليهم المهام المسندة لهم.

                                                           
 من القانون الجنائي المغربي . 129والفصل  128أنظر الفصل   60
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خالل اعترافهم أمام هذه المحكمة أنهم كانوا رهن إشارته ولو  و حيث تبث كذلك ومن
نجاز الفواتير واستخالص إلحتى خارج أوقات العمل بما في ذلك أيام السبت واألحد 

 مبالغها دون أدنى مراقبة أو تدقيق.

وحيث أن قيامهم باألعمال المذكورة أعاله قد ساعد المتهم األول في تنفيذ مخططاتهم 
تبديد واختالس أموال التعاضدية وتصفية جميع الفواتير التي له مصلحة فيها الهادفة إلى 

 المشار إليه أعاله. 1963من ظهير  26وذلك قبل تطبيق الفصل 

فعال تشكل التكييف القانوني لها جناية المشاركة في تبديد واختالس ألوحيث إن هذه ا
كييف لجناية التبديد بعد إعادة الت 1/فق  241و  129أموال عامة طبقا للفصلين 

 واالختالس وينبغي إدانتهم من أجلها ".

 

من القانون  129و عليه فهؤالء الموظفون الثالثة يعدون حسب منطوق الفصل 
ارتكاب الجريمة وذلك إلخر على الجنوح ألنهم كانوا يساعدون الفاعل األالجنائي مشاركين 

 61ص عليها من هذا الفصل.حسب مقتضيات الحالة الثالثة من حاالت المشاركة المنصو 

 الحالة التي يكون فيها أحد الجناة أو أكثر ال يتصف بصفة الموظف العمومي. -ب

 ( الحالة التي يكون فيها الغير مساهما في التنفيذ المادي ألركان الجريمة:1-ب

و مفاد هذه الحالة أن يتفق أحد األشخاص المتصفين بصفة الموظف العمومي، مع 
 اس، على ارتكاب إحدى جرائم المال العام.شخص من آحاد الن

                                                           
" يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة.).. .( ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة : ق.ج على أنه  129ينص الفصل  -  61

 في األعمال التحضيرية أو األعمال المسهلة الرتكابها مع علمه ذلك".
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والمثال الذي يمكن أن نضربه في هذا الحال مستوحى من الواقع العملي، ذلك أن 
رئيس التعاضدية العامة للموظفين يتصف بصفة الموظف العمومي، اتفق مع مقاولين 

نهم خواص ال يتصفون بصفة الموظف العمومي، حيث ألثالث يعدون من آحاد الناس، 
 برم معهم عدة صفقات بهدف حصول كل طرف على نصيبه وهو ما يعتبر اختالسا.أ

إذن حسب هذه الواقعة، ما هو الوصف الذي يمكن إلصاقه برئيس التعاضدية ؟ وما  ●
هو الوصف الذي يمكن إلصاقه بالمقاولين؟ وبعبارة أكثر وضوحا ما هو المركز 

 القانوني لكل واحد ومن الطرفين في نازلة الحال؟

لإلجابة عن مجموع هذه األسئلة البد لنا من الولوج إلى القواعد العامة، ثم بعد ذلك   
 نبحث فيما إذا كانت هناك بعض الخصوصيات المتعلقة بجرائم المال العام.

أنه بالرجوع إلى القواعد العامة في تكييف هذا االتفاق على أساس أنه مساهمة، وأن 
من مجموعة  128حسب ما نص عليه الفصل األطراف مساهمين في هذه الجريمة 

 62.القانون الجنائي

إال أنه لما كانت جريمة اختالس أموال عمومية ال يتم ارتكابها إال من طرف من له 
صفة الموظف العمومي، فإنه من غير القانوني أن نصف المقاولين بالمساهمين في 

 جريمة االختالس لعدم توافر صفة الموظف العمومي فيهم.

 ما هو التكييف القانوني لمركز األطراف؟إذن  ●

                                                           
 ي لها "." يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عمال من أعمال التنفيذ المادمن القانون الحنائي: 128ينص الفصل   62
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إنه من أجل اإلجابة على ما تطرحه من تساؤالت، ويستشف ذلك من خالل القرار 
فعال التي آتاها المقاولون ألالصادر عن محكمة االستئناف بالرباط، حيث اعتبرت أن ا

 ن : "حيث من الثابت من وثائق الملف أهي مشاركة، إذ جاء في هذا القرار ما يلي

المتهمين المذكورين منهم من يعمل كمقاول كما هو الحال بالنسبة ل )....( وأنهم تعاملوا مع 
 )....( بصفته رئيسا للتعاضدية و استفادوا من عدة صفقات بلغت قيمتها عدة ماليير.

وحيث ثبت من مناقشة القضية وتصريحات المتهمين أن هذه الصفقات عرفت عدة 
راجعة األثمنة خالفا للقوانين المعمول بها في إطار تفويت تغييرات وعدة ملحقات وم

الصفقات باإلضافة إلى عدم احترام كناش التحمالت ال من حيث أجل االنجاز، وال من 
 ثمنة.ألحيث التقيد بقيوده فيما يتعلق بمراجعة ا

و حيث تبعا لذلك تبقى جناية المشاركة في تبديد واختالس أموال عمومية ثابتة في 
 متهمين المذكورين أعاله وينبغي مؤاخذتهم من أجلها ".حق ال

ومما سبق نستكشف أن أي فرد عادي ساهم في أي جريمة من جرائم المال  ⇐
العام التي تفترض ضرورة توافر صفة الموظف العمومي في الجاني، إال واعتبر مشاركا 

م، ذلك أنه لو فيها ال مساهما، لكونه ال يتوفر على صفة ارتكاب هذا الصنف من الجرائ
فعال المشار إليها أعاله وحده دون وجود الموظف العمومي لعد سارقا، ولكن ألقام با

وجود الموظف سيضفي عليه صفة المشارك، لكون المشاركة ال تحتاج إلى الصفة وهو 
وهو القرار الصادر  63ما ذهبت إليه أيضا محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها

" االشتراك في االختالس ال يتطلب أن يكون الشريك أن :  ، حيث اعتبرت1987/2/4

                                                           
منشور في إيهاب عبد المطلب وسمير صبحي، القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس األعلى  1220قرار رقم   63

 .397المغربي ومحكمة النقض  المصرية م.س، 



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

54 

 

نه يستمد إجرام الفاعل األصلي متى كان الشريك يعلم ألموظفا عاما أو من في حكمه، 
 صلي ".ألصفة الفاعل ا

و في اعتقادنا هو نفسه التوجه الذي سار عليه المشرع الجنائي المغربي، حيث يتبين 
تي تفيد أن المشارك يستمد إجرامه من الفاعل األصلي وال 64من نظرية استعارة التجريم،

 ويعاقب بنفس العقوبات المخصصة لهذا األخير.

 ( الحالة التي يكون فيها الغير فاعال أصليا في الجريمة والموظف مشاركا.2-ب

تتجلى وقائع هذه الحالة، حينما يأتي الموظف إحدى صور المشاركة والمتمثلة في 
المال العام من طرف الغير، وكمثال على ذلك الموظف المسئول تسهيل االستيالء على 

على الصندوق المالي مثال، عندما يسلم المفاتيح الخاصة بهذا الصندوق لشخص عادي 
 قصد االستيالء على المال العام.

ففي هذه الحالة يعتبر الموظف حسب القواعد العامة مشاركا في جريمة سرقة المال 
 65.ي، على اعتبار أنه قام بتقديم مفاتيح الصندوق للجانيالعام من طرف شخص عاد

ولكن نظرا لخصوصية هذه الفئة من الجرائم فإن الموظف في هذه الحالة يعتبر فاعال 
على )محكمة ألأصليا للجريمة وليس مجرد مشاركا فيها، وهذا ما ذهب إليه المجلس ا

                                                           
ذا تركنا مسألة أفضلية أي من النبحيث نجد في قول األستاذ عبد الواحد العلمي ما يلي :    64 ظريتين السابقتين على األخرى، " هذا وا 

فأنه يمكن القول بأن المشرع المغربي أخد بالنظرية السائدة في القانون  -ويقصد من نظرية استعارة التجريم، ونظرية استقاللية التجريم
ضمون النظرية يرجى وللمزيد من التحليل والفهم لموقف االستاد ومجرامه من الفاعل االصلي " إلالفرنسي، أي نظرية استعارة المشارك 

و ما  190، ص  2009، س  3لالستاد عبد الواحد العلمي، ط  -القسم العام -الرجوع إلى مؤلفه شرح القانون الجنائي المغربي، 
 يليهما

 فعالأل" يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد امن ق.ج أنه  129جاء في الفصل   65
 اآلتية.....قدم.... أدوات أو أية وسيلة أخرى  استعملت في ارتكاب الفعل مع عمله بأنها ستستعمل لذلك".
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حيث يستخلص مما تم توضيحه " و ، إذ جاء فيه ما يلي:  66النقض حاليا( في أحد قراراته
ومن شهادة الشهود أمام قضاء التحقيق، وأمام الغرفة الجنائية و ما عرض بالجلسة من 
وثائق وصور الملف، أن المتهم بصفته كان يشغل منصبا عامل عمالة عين السبع بحي 
المحمدي، ومسئوال مباشرا عن تنفيذ مشروع الحسن الثاني إليواء ساكني دور الصفيح، 

الل فترة واليته قد تعمد اإلخالل بمسؤوليته الدستورية والوظيفية كما أن طريقة تنفيذه وخ
للمشروع المذكور وما واكب ذلك من خروقات، فيما يخص إبرام الصفقات العمومية، وما 
قام به من إشراف على هدم البنايات التي سبق تشييدها من طرف شركة " إما " في إطار 

ر المبالغ الناجمة عن هدمها حسب المناقشات التي تمت في والمقد 91/27الصفقة 
الجلسة في مبلغ.... مما يشكل في جوهره هدرا للمال العام، ويجعل منه فاعال أصليا في 

 فعل التبديد ال مشاركا فيه ".

وعليه فمن خالل المقتضيات التي أظهرناها أعاله يتضح أن القواعد العامة لن تحقق 
مال العام، ذلك أن الموظف العمومي وعلى الرغم من أن فعله الشنيع، الحماية المرجوة لل

لن يعاقبه القانون إال باعتباره مشاركا في جريمة السرقة، لهذا نجد أن بعض التشريعات 
، وخالفا لتشريعنا الوطني قد نصت صراحة على جريمة تسهيل االستيالء على 67المقارنة

العمومي الذي يسهل للغير االستيالء على المال المال العام من قبل الغير إذ الموظف 
العام يعد فاعال أصليا وتكيف أفعاله على أساس جريمة تسهيل االستيالء على المال العام 
ن كان يبدو حسب القواعد العامة فاعال  أما الغير فقد اعتبرته محكمة النقض المصرية، وا 

، حيث جاء 68من أحد قراراتها أصليا، اعتبرته مجرد شريك في الجريمة، وهو ما يستقى
                                                           

 مشار إليه أعاله. 69على عدد ألمنشور بمجلة قضاء المجلس ا 08/8679ملف عدد  2008/07/01قرار صادر بتاريخ   66
 1993لسنة  1من القانون  10العقوبات،و القانون الكويتي المادة من قانون  113ويتعلق األمر بكل من المشرع المصري المادة   67
ايهاب عبد المطلب و سمير صبحي، القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس األعلى المغربي و محكمة النقض   68

 .375المصرية، م.س الصفحة 



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

56 

 

" إذا اتفق موظف مع تاجر مكلف بتوريد... على أن يورد كمية معينة فقط فيه ما يلي: 
ثم يقتسمان فرق الثمن، فإن الموظف يكون فاعال أصليا ويكون التاجر شريكا في 

الفعل االستيالء على مال الدولة وهو الفرق بين القيمة التي تسلمها التاجر وقيمة ما ورد ب
." 

و يظهر أن ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية ال يالمس الصواب، ويظهر ذلك 
 من خالل مجموعة من االعتبارات القانونية والعلمية نجملها كالتالي:

تتمثل المقتضيات القانونية أساسا في تبني مشرعنا الوطني لنظرية استعارة التجريم،   ⇐
 د التي يخضع لها الفاعل األصلي.وبالتالي فالمشارك تسري عليه القواع

إن اعتبار الغير مجرد شريك في جرائم المال العام هي أحوط للمال العام وأشد عليه   ⇐
من اعتباره فاعال أصليا في جريمة السرقة، وذلك لما تتوفر عليه جرائم المال العام من 

 وفي ذلك ضمانة كبيرة لحماية المال محل الجريمة.69جزاء أشد ردعا

 : العام المال جرائم في المعنوي الركن خصوصيات: الثالثة الفقرة

ال غرابة أن  المجتمعات البدائية لم تكن تميز بين العاقل وغير العاقل وال بين الحيوان 
والجماد، فالقائم بالفعل المجرم سواء أكان بشرا أم حيوانا أم جمادا يمثل تلك الروح الشريرة 

 ادها عن المجموعة  التي أصيبت بالضرر من جرائها.التي يقتضي القضاء عليها أو إبع

لكن بعدها أدركت هذه المجموعات أو المجتمعات أن ماهية المجرم، وتغيرت         
نظرتها إليها كنتيجة لحالة غير طبيعية أو عادية في فاعله، لكون التشريعات والقوانين 

                                                           
ألف  100إلى  5000سنة وغرامة من  20إلى  5السجن من  وينص ذلك خالل الجزاء المستحق جريمة االختالس والمتمثل في  69

ق.ج( في  241ألف درهم وذلك باعتبارها جريمة من جرائم المال العام )ف  100درهم إذا كان قيمة المال العام المختلس تتجاوز 
سنوات  3من ستة أشهر إلى  حين   أن جريمة خيانة األمانة والتي تعتبر متطابقة لجريمة االختالس يعاقب عليها القانون بالحبس

 درهم. 1000إلى  200وغرامة مالية من 
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طلبت لعقاب الجاني فعال ضارا صدر القديمة لم تكن تتطلب توافر اإلرادة الحرة المميزة بل ت
منه، لذلك لم تفرق هذه التشريعات بين الفعل الصادر عن قصد وبين الفعل الصادر عن 

 خطأ أو إهمال.

وعندما تطور القانون وأساسا القانون الروماني الذي كان سائدا آنذاك تحت تأثير   
شتراطها لمعاقبة ومحاسبة الجاني، رادة، مع ضرورة اإلالفلسفة اليونانية بدأ القانون يعترفا با

ونتج على ذلك إعفاء الطبيب من تحمل المسؤولية الجنائية، كما أعفى كذلك المجنون، 
كركن أساسي للجريمة ال تتحقق هذه األخيرة  70بحيث تحقق أخيرا االعتراف بالقصد الجنائي

 بدونه.

أن الركن المعنوي يتخذ وقد أجمعت كافة التشريعات الجنائية الحديثة تقريبا على       
صورتين : صورة القصد الجنائي في الجرائم العمدية، وصورة الخطأ غير العمدي في الجرائم 

وذلك من خالل  71غير العمدية  والمشرع المغربي أخد بالتقسيم الثنائي للقصد الجنائي
اقب : " الجنايات والجنح ال يعمن مجموعة القانون الجنائي والذي جاء فيه 133الفصل 

عليها إال إذا ارتكبت عمدا، إال أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في 
 الحاالت الخاصة التي ينص عليها القانون.

                                                           
ق.ج( لم يكن القصد الجنائي في بداية األمر يغطي سوى  547/1وذلك بإعتبارها جريمة عادية ترتكب من قبل آحاد الناس )ف   70

من صور الركن المعنوي للجريمة وهي األفعال العمدية أو السلوك العمدي للجاني نتج عنها أضرار للغير، فبدأت تظهر صورة أخرى 
الجريمة غير العمدية، وكان ذلك بطبيعة الحال بفضل الفقهاء االيطاليين في العصور الوسطى ف اعترفوا بالخطأ غير العمدي 

 وصوره.
ث عن تحد 110من المالحظ أن المشرع المغربي لم يتطرق للركن المعنوي عندما عرف الجريمة بحيث نجده من خالل الفصل   71

الركن المادي من خالل عبارة عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي معاقب عليه لمقتضاه، والركن القانوني يستنتج فقط من النص 
من مجموعة  القانون الجنائي بالرغم من كون الركن القانوني يعد الضامن لكل من  3و  1ويكون أكثر وضوحا من خالل الفصلين 

 يالركن المادي والمعنو 
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أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عاد الحاالت التي يستلزم فيها 
 القانون صراحة قصد اإلضرار "

ناول الركن المعنوي لجرائم المال العام،و ما هي الجزاءات التي وعلى هذا األساس سنت
 تطبعه.

و عليه فال تقوم الجريمة قانونا بمجرد ارتكاب الفاعل لركنها المادي كما هو      
موصوف في القانون بل يتطلب األمر أن يكون هذا الفعل صادرا عن إنسان متمتع بالتمييز 

ن يسند إليه هذا الفعل معنويا. وفي هذه الفقرة سنحاول رصد و باإلدراك و األهلية الجنائية وأ
تأثير القصد الجنائي في جرائم المال العام على سياسية التجريم سواء من خالل التطرق إلى 

 القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.

 أوال: مدى كفاية القصد الجنائي العام في جرائم المال العام:

علم المجرم باتجاه إرادته إلى ارتكاب فعل جرمه القانون الجنائي  القصد الجنائي هو
ذا كان العلم  وعاقب عليه  فالقصد الجنائي العام ينبني على عنصرين هما العلم واإلرادة وا 
بواقعة يعد شرطا لتوافر القصد الجنائي فإن العلم هنا البد أن ينصرف إلى الفعل والنتيجة 

 ،72وكل ما يؤدي إليها

األمر أن يكون الجاني على علم بالفعل، أي بكافة السلوكيات والعناصر الداخلة  فيتطلب
في تشكل الركن المادي والتي سبق أن تعرضنا لها، وأن يكون على علم بصفته كموظف 
عمومي في الجرائم التي تشترط الصفة كاالختالس والغدر، وقد ذهبت محكمة النقض 

ه أمرا مفترضا تأسيسا على أن الشخص يعرف المصرية إلى اعتبار علم الموظف بصفت
                                                           

ص  2004عبد السالم بن حدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الخامسة ، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش،   72
145. 
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، وينبغي اإلشارة في ذلك إلى أن القضاء الفرنسي سار 73بالضرورة ما يتصف به من صفات
على نهج نظيره المصري من حيث افتراض علم الموظف بصفته ما لم يثبت انه وقع في 

ون المال ماال كما يتطلب القصد الجنائي العام علم الفاعل بك 74غلط يرجع لظروف شاذة 
عاما أو ماال مستحقا للدولة )دين ضريبي مثال(، وكذا علمه بالنتيجة اإلجرامية أي توقعها 

 75.وعلمه بعالقة السببية بين الفعل والنتيجة

و ال يقوم القصد الجنائي لدى الفاعل ما لم تتجه إرادته ورغبته الحقيقية إلى تحقيق الواقعة 
سلوكه هذا سببه اعتقاد خاطئ بكون المال العام أو األشياء المكونة للجريمة، أما إذا كان 

المسلمة إليه ال تتصل بوظيفته أو أنها جزء من مرتبه أو أنها ملك له ففي هذه الحالة ينتفي 
القصد الجنائي لديه، وال تثبت الجريمة في حقه، لكن ماذا لو تنتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب 

 مثال إلى االقتراض مع نية إرجاعه فيما بعد؟ فعل ماس بالمال العام، واتجهت

لقد أجاب بعض الفقه على هذه اإلشكالية العامة معتبرا هذه الحالة تدخل في إطار  
التبديد الذي أخد صور االختالس، و التي تتحقق ولو لم يتوفر لدى الجاني نية التملك 

ذه الحالة تبدو ومندرجة واالستثمار بالمال أو الشيء المختلس على أن البعض يعتقد أن ه
 76.ضمن صور االنتفاع التي بطبيعة الحال لم يجرمها المشرع المغربي

 ثانيا: مدى إلزامية القصد الجنائي الخاص لقيام الركن المعنوي في جرائم المال العام.

                                                           
أورده سليمان عبد المنعم، القسم الخاص من قانون العقوبات، الجرائم الضارة بالمصلحة العامة" دون ذكر الطبعة والمطبعة، سنة   73

 .293، ص 2000
دراسة مقارنة"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات،المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم -محمد مرضي ،الحماية الجنائية للمال العام  74

 .89، ص 2006/2007القانونية و االقتصادية و االجتماعية جامعة عبد المالك السعدي، طبنجة ، السنة الجامعية 
 .341،ص 1146للمال العامة" الطبقة الجنائية، دار النهضة العربي، القاهرة رفيق محمد سالم."الحماية الجنائية   75
 العربي البوبكري."الحماية الجنائية للمال العام على ضوء التشريع المغربي رسالة لنيل الماستر القانوني الجنائي و العلوم الجنائية و  76

 .36ص  2006/2009مد األول ،وجدة الموسم الجامعي كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة مح
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يتحقق القصد الجنائي الخاص إذا كان الجاني مدفوعا إلى اقتراف الجريمة بباعت معين 
تحدوه إلى االعتداء على المصلحة التي يحميها القانون، ومن ثم فإن القصد وغاية محددة 

الجنائي الخاص يقوم على فكرتي الباعث و الغاية و المبدأ العام أن الباعث ال أثر له على 
 وجود 

والغاية من القصد الخاص فهي ذات النتيجة التي يقوم عليها عنصري العلم  77الجريمة
نه يمكن االكتفاء أل، ومن تم فال وجود للقصد الجنائي الخاص 78امواإلرادة في القصد الع

 بتحقق القصد العام في كافة جرائم المال العام العمدية.

ويجب التذكير إلى مسألة أساسية وهي أنه بالرغم من كون القاعدة هي عدم الحاجة إلى 
هناك استثناء يرد  القصد الجنائي الخاص في جرائم المال العام باعتبارها جرائم عمديه فإن

 على هذه القاعدة بخصوص غسل األموال وافتعال العسر.

مكرر صور النشاط اإلجرامي في جريمة غسل األموال  574و لذلك فقد حدد الفصل 
فيما يلي: فعل اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو 

 ئدة الغير.عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفا

وعليه فال يكفي أن يعلم مقترف الجريمة بكون األموال التي اكتسبها ويحوزها أو يستعملها 
أو يقوم باستبدالها أو نقلها هي أموال غير مشروعة، وتتجه إرادته إلى إتيانه رغم علمه 

 بذلك، بل ينبغي أن يكون هدفه أو غايته هي تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع.

                                                           
 .226عبد السالم بن حدو، و مرجع سابق، ص   77
 .376،ص 1994رفيق محمد سالم "الحماية الجنائية للمال العام_دراسة نقدية المطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة،   78
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 .الجرائم هذه أثار و العام المال لجرائم المقررة العقوبات: الثاني مطلبال

لقد حدد المشرع المغربي على غرار نضرائه من التشريعات األخرى العديد من العقوبات 
المقررة لهذه الجرائم أي جرائم المال العام وميز بين العقوبات األصلية وأخرى إضافية كما 

ميز بعض التشريعات األجنبية في إعطاء عقوبات مناسبة ل عمدنا إلى إظهار ما مدى ت
هكذا جرائم تمس بالمالية العامة للدولة وتخل بتوازنها االقتصادي وهو ما سنتناوله بالدراسة 

 والتحليل في الفقرتين المواليتين.

 .العمومية المالية على وآثارها العام المال لجرائم المقررة العقوبات: األولى الفقرة

في هذه الفقرة سوف نتناول المسؤولية الجنائية و عقوبات جرائم المال العام في           
القانون الجنائي المغربي و المصري وكذلك الفرنسي، فقد اعتمد المشرع المغربي مبدأ 

 شخصية المسؤولية وشخصية العقوبة المقررة بشأنها.

من هذه العقوبات أصلية وأخرى و ينبغي اإلشارة إلى انه ال بد من الفصل بين نوعين  
من القانون الجنائي المغربي فالعقوبة تكون أصلية إذا أمكن  114إضافية. فحسب الفصل 

الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى، وعلى العموم فالعقوبات في جرائم المال 
 العام األصلية تتكون إما من عقوبات سالبة للحرية أو عقوبات مالية.

 تكريس العقوبات السالبة للحرية في جرائم المال العام. -1

غروه أن أول مالحظة يمكن أن تنشأ للباحث في موضوع السياسة العقابية في ال      
جرائم المال العام، وهي تكريس العقوبات ذات الطابع السالب للحرية إذا ما استثنيا جريمة 
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فقط و ال كن ينبغي التذكير أن المشرع  الغش التي يعاقب عليها المشرع المغربي بالغرامة
مر في ألالجنائي المغربي يعاقب على هذه الجريمة بالحبس في حالة العود وهو نفس ا

جريمة افتعال العسر التي يعاقب عليها المشرع الجنائي بعقوبة موقوفة التنفيذ والتي يعاقب 
 79.عليها بالحبس النافذ في حالة العود فقط

و   مشرع لم يتشدد في العقاب على جرائم من قبيل الغش الضريبيويتبين أن ال       
ولى في حالة العود فقط بعقوبة تصل إلى ثالثة ألجريمة افتعال العسر، بحيث يعاقب على ا

أشهر و على الجريمة الثانية ) افتعال العسر ( بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وهذا خالفا لما 
بحيث نجد أن التشريع الفرنسي يعاقب على جريمة الغش هو عليه بالنسبة للتشريع المقارن 
سنة  157من القانون رقم  178، أما المادة 80سنوات 5الضريبي بعقوبة حبسية تصل إلى 

بشأن الضرائب على الدخل، فيعاقب بمقتضاها المشرع المصري على الغش  1981
 الضريبي بعقوبة تتراوح بين ثالثة و خمسة عشر سنة سجنا.

                                                           
ش و جريمة افتعال العسر، فإن المشروع الجنائي المغربي يعاقب على جميع وعليه فإنه باستثناء هاتين الجريمتين أي جريمة الغ  79

أنواع جرائم المال العام سواء في حالتها العادية أو مع وجود ظروف التشديد بعقوبات سالبة للحرية، وال  تشكل العقوبة من هذا النوع 
عتداء على المال العام، و عالوة على ذلك البد لنا التأكد على من الجرائم تحقيق نوع من اإليالم و الردع لكل من  جرته نفسه إلى اال

أن السياسة العقابية في جرائم األموال و خاصة منها تلك المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية تتميز بمجموعة  من الخصوصيات لعل 
 أهمها:

في حالة العود و هنا ال ا المشروع أية عقوبات سالبة للحرية إقلة العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم الضريبة و التي لم يقرر له-أ
يمكن أن يثير قضية غاية في األهمية أثارتا انتباهنا لتميزها و أعتبرها تشكل حالة استثنائية والمتمثلة في جعل المشرع في عقوبة 

سيتم اللجوء إليها هل هي مقررة بالنسبة لجريمة  جريمة افتعال العسر في الحالة العادية موقوفة التنفيذ زد على ذلك أن العقوبة التي
سيما و أن  84من المدونة العامة للضرائب أو تلك المقررة في المادة  192الغش الضريبي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 

 تجعل افتعال العسر صورة للغش الضريبي. 192المادة 
ادة النظر في العقوبات الحبسية المقررة للجرائم الضريبية نظرا لتأثيرها البالغ في ولذلك نرى وفي اعتقادنا المتواضع أنه ينبغي إع

 اإلضرار بالمال العام.
 2009/2011حسن جابري " الحماية للمال العام من خالل العمل القضائي" بحث نهاية للتخرج بالمعهد العالي للقضاء الموسم   80

 . 44ص 
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إلى تمييز المشرع المغربي بين صنفين من العقوبات األصلية لجريمتي باإلضافة 
االختالس و االستيالء معتمدا في ذلك على حتمية المال محل جريمة االختالس أو 
االستيالء فإذا كان هذا األخير يقل عن مائة ألف درهم، فإن العقوبة حسب الفقرة الثانية من 

ي، وهي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات من مجموعة القانون الجنائ 241الفصل 
، غير أنه إذا كانت قيمة الشيء أو المال المختلس 81وغرامة من ألفين إلى خمسة أالف درهم

أو المستولى عليه تساوي أو تفوق مائة ألف درهم فيعاقب الجاني بالسجن من خمسة إلى 
حسب الفقرة األولى من خمسة أالف ومائة ألف رهم، وذلك   عشرين سنة وبغرامة تتراوح بين

 82.من مجموعة القانون الجنائي 241الفصل 

والمالحظ أن المشرع ركز في تحديده لعقوبة جريمتي االختالس واالستيالء على المال 
العام على الجانب المادي لهذه الجرائم، بحيث كونه وازن بين العقوبة والنتيجة المادية للفعل 

س أو المستولى عليه يقل عن السقف المحدد في الفقرة اإلجرامي، فإذا كان المبلغ المختل
ذا كان يساوي أو يفوق ذلك السقف كانت  241الثانية من الفصل  م.ق.ج كانت جنحة، وا 

 العقوبة جنائية.

شارة كمالحظة إلى أن عقوبة جريمتي االختالس واالستيالء على المال العام إلوينبغي ا
غبة المشرع في إضفاء حماية مشددة ومهمة للمال تمتاز بنوع من التشديد وذلك دليل على ر 

العام، وبالتالي الضرب على أيدي كل من سولت له نفسه من الموظفين العموميين االعتداء 
على المال العام، والذين يفترض فيهم قدر كبير من النزاهة واالستقامة والحفاظ على المال 

                                                           
ظر في جنحة االختالس و االستيالء إلى غرفة الجنح بالمحكمة االبتدائية، إال إذا ارتكبت من في هذه الحالة يرجع االختصاص للن  81

 264طرف فئة الموظفين الخاضعين لالمتياز القضائي فإنه تطبق آنذاك قواعد االختصاص االستثنائية المنصوص عليها في المواد 
 بالنسبة للقضاة العسكريين.  1977-07-12من الظهير المؤرخ في  9ق.ج، و كذا الفصل  268إلى 

في هذه الحالة ينعقد االختصاص لغرفة الجنايات بمحاكم االستئناف، إال إذا تعلق األمر بدوي االمتياز القضائي، فإنه تطبق قواعد   82
 االختصاص االستثنائية.
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بنوع من المرونة مع المدانين في العام، فإن العمل القضائي لمحاكم الموضوع يتعامل 
جريمتي االختالس واالستيالء، نظرا لكون قضاة الموضوع غالبا ما يمتعونهم بظروف 

دنى المقرر قانونا، ويعللون ذلك بالظروف االجتماعية ألالتخفيف لينزلوا بالتالي عن الحد ا
نسوق مجموعة  للمحكوم عليه وانعدام سوابقه القضائية، لعل خير دليل على ذلك يمكن أن

 من القرارات التي تدلل على ذلك وعلى سبيل المثال القرار التالي:

الصادر  269قرار غرفة الجنايات اإلسثئنافية لدى محكمة االستئناف بالرباط عدد  -
، حيث ارتأت هذه الغرفة وهي بصدد المداولة 09/1في الملف عدد  25-3-2009بتاريخ 

جاءت  -ثمان سنوات سجنا نافذا  -حكوم بها ابتدائيا في ظروف التخفيف أن العقوبة الم
قاسية مراعاة مع ظروف المتهم االجتماعية، الشيء الذي ارتأت معه تخفيف تلك العقوبة 

 83.ما سيرد في منطوق الحكم بأربع سنوات حبسا  إلى

 العقوبات اإلضافية: -2

على الجاني بعقوبة  يمنح المشرع المغربي في حالة العقوبات الجنحية، إمكانية الحكم
إضافية تتمثل في الحرمان من واحد أو أكثر من العقوبات اإلضافية المنصوص عليها في 

من القانون الجنائي لمدة ال تقل على خمس سنوات وال تزيد عن عشر،  40الفصل 
باإلضافة إلى حرمانه من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة ال تزيد عن عشر 

 84.سنوات

                                                           
نهاية التمرين، المملكة المغربية وزارة قرار منشور، حسن جابري، الحماية الجنائية للمال العام من خالل العمل القضائي، بحث   83

 .20، ص 2011-2009، سنة 36العدل، المعهد العالي للقضاء، فوج 
 وهذه الحقوق هي:   84
 عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات واألعمال العمومية. -
ة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصف -

 وسام.
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لة الحكم بعقوبات جنائية، يلزم المشرع المغربي القاضي الجنائي بالحكم بمصادرة وفي حا
األموال والمنقوالت والقيم والممتلكات وكل العائدات المتحصلة من الجريمة أيا كان المستفيد 
منها لفائدة الدولة كما يمكن اعتبار المصادرة تدبيرا وقائيا يجب الحكم به في جميع الحاالت 

 عليها بعقوبة جنائية. المعاقب

أما فيما يخص العقوبات المخصصة لجريمة الغدر نالحظ أن المشرع يميز بين مستويين 
للعقوبات السالبة للحرية كعقوبة أصلية تطبق على مرتكب جريمة الغدر، وذلك على حسب 

ألف درهم، فإنه تطبق على  100المبلغ المترتب عن الجريمة فإن كان األخير يقل عن 
ني عقوبة جناحية تتمثل في الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و خمس سنوات باإلضافة الجا

 100.000درهم، أما إذا كان هذا المبلغ يفوق  100.000إلى  5.000إلى غرامة من 
 85.درهم فإنه تطبق على الجاني عقوبة جنائية عبارة عن ضعف العقوبة الجنحية

، هذا 86دار المبلغ المترتب عن الجريمةويتبين أن هذا التمييز في العقاب بحسب مق ⇐
على خالف بعض التشريعات المقارنة وعلى رأسها التشريع الفرنسي الذي و حد العقوبة 

 أوروه. 75.000سنوات وبغرامة قدرها  5والمتمثلة في 

                                                                                                                                                                                     

داء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إال على ألعدم األهلية للقيام بمهمة عضو محلق وخبير، وعدم األهلية  -
 سبيل اإلخبار فقط.

 أوالده. ن يكون وصيا أو مشرفا على غيرألعدم أهلية المحكوم عليه  -
الحرمان من حق السالح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو  -

 مراقب.
 من القانون الجنائي. 258و  252راجع المادتين   85
 
لجريمة ال يسعف المشرع إلى حد كبير لكون اآلثار وفي نظرنا المتواضع أن هذا التمييز في العقاب على أساس المبلغ المترتب عن ا86

هي نفسها على المال العام، يستوي في ذلك أكان المبلغ قليل أم كبيرا، هذا عالوة على كون هذا التمييز ليشجع الموظف العمومي 
العام لكل من تسول له نفسه على المساس بالمال العام لذلك ال بد من سن عقوبة واحدة و معقولة تكون كفيلة بتحقيق الردع الخاص و 



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

66 

 

 

البد أن نشير إلى أنه في حالة العقوبة الجنحية يمكن الحكم على الجاني بالحرمان من 
من القانون الجنائي  26ن الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل واحد أو أكثر م

خمس سنوات وال تزيد على عشر، مع جواز الحكم عليه بالحرمان   وذلك لمدة ال تقل عن
 من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة ال تزيد على عشر سنوات.

السترجاع األموال  –ئي كتدبير وقا -و عالوة على ذلك فان المشرع اعتمد المصادرة  
 87.والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المحصلة من ارتكاب جريمة الغدر

 

 .العام المال على والغدر واالختالس الرشوة جرائم أثار: الثانية الفقرة

لهذه الجرائم آثار وخيمة على المال العامة من خالل التالعب به غير أن هناك بعض 
على أساس المناصب والغرامة وغير ذلك أو عبر اختالس المال  اإلعفاءات من الضرائب

واستغالل مقدرات و أمالك الدولة في خدمة مصالح شخصية أو إنتخابوية إلى غير ذلك مما 
تفوت معه فرصة تنمية أموال الدولة وحماية مقدراتها باعتبار المال العام دعامة أساسية 

 نيها من الخدمات المطلوبة.الستمرارية الدولة وتنميتها وتمكين مواط

 أوال: آثار جريمة الرشوة على المال العام:

                                                                                                                                                                                     

العبث بالمال العام ولذلك نجد بعض التشريعات المقترفة تبنت نفس الرأي، وعلى رأسها التشريع الفرنسي الذي يعاقب على  هذه 
 الجريمة بالحبس مدة خمس سنوات.

ب جريمة الغدر، والمتمثل في ونعتقد أن المشرع المغربي كان موفقا عندما نص على هذا التدبير الوقائي في مواجهة مرتك  87
المصادرة، لكون هذا التدبير يضمن استرجاع األموال العامة المنهوبة بسبب هذه الجريمة، هذا عالوة على أن الصادرة العائدات 

 المتحصلة من ارتكاب هذه الجريمة، من شأنه أن يجرم الجاني من كل منفعة يجنيها من وراء هذه الجريمة. 
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مما الشك فيه أن هذه الجريمة الخطيرة، تشكل جزءا ال يتجزأ من جرائم شراء الضمير   
المهني، وهي مظهر بارز لمظاهر الفساد الذي ينخر اقتصاد الدول والذي يؤثر سلبا على 

ه الدول بل يعيقها هذا فضال عن تأثير هذه الجريمة  أي البرامج التنموية االقتصادية لهذ
الرشوة البالغ على المال العام جراء اختالسه وتبديده، هذا األخير الذي يعد أساس استقرار 
الدولة واستمراريتها وضمان أداء مرفقها العمومي لوظائفه على الوجه المطلوب، ولعل أهم 

مجال الصفقات العمومية، والتي يترتب عنها  تجليات هذه الجريمة أساسا نجده مثال في
تحويل مشاريع وصفقات لمقاولين ال يحترمون الشروط والضوابط القانونية، سواء في البناء 
أو في الخدمات، مما يشكل إهدارا كبيرا للمال العام واخالال كبيرا بميزانية الدولة، وتفويت 

ون مستخلصة على حساب جودة األشغال هذه الصفقات يشهد تقديم مبالغ هامة، غالبا ما تك
، زد عل ذلك ما تسببه هذه الجريمة في مجال الضرائب الذي يعد أحد أهم 88و الخدمات

 الدولة مبالغ مالية هامة. 89القطاعات التي تدر على مالية 

وعليه فجريمة الرشوة ال يمكن حصر نطاق و مدى الخطورة التي تحدثها على مستوى  
تطلب التصدي لها بكل حزم وجرأة، والضرب بقوة على أيدي المتورطين المال العام، مما ي

ال فإن استعمالها سيؤذي إلى العبث بالمال العام الذي هو شريان هذه الدولة   في ارتكابها وا 
 وحق لكل أفراد هذا المجتمع.

                                                           
" الحماية الجنائية لالستثمار" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد األول رضوان األنصار   88

 .13، ص  2008-2009، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة السنة الجامعية 
عالميا من حيث تفشي ظاهرة  77في الرتبة  2004ب سنة قد أشارت أحد الدراسات العامة لخطأ كبير بسبب تصنيفها للمغر   89

الرشوة وهي الدراسة التي قامت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، معطيات حول تطوير ترتيب المغرب في مالمسة الرشوة وذلك 
  www.edaenetramspaencv.argمن موقع: 

ليست هذه الدراسة هي الوحيدة في هذا المضمار ولكن على سبيل المثال ال الحصر وال شك أن هذه الجريمة هي أخطر اآلفات التي و 
تصيب الوظيفة العمومية في أي بلد و أشد أنواع الفساد التي يمكن تنخر أجهزة الدولة، وتنطوي هذه الجريمة على إخالل الموظف 

بالدولة لكون ليس له ا الحق في أن يتقاضى من األفراد أو المرتفقين مقابل الخدمة التي يقدمها ماال أو أن  بطبيعة العالقة التي تربطه
 يمتنع عن أداءه لهذه الخدمة أو يعمد إلى اإلخالل بواجباته لقاء أجره إال ما تسمح به القوانين. 

http://www.edaenetramspaencv.arg/
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 .الخاصة الجنائية القوانين في العام المال جرائم: الثاني المبحث

التحول و التطور الهائل الذي يشهده عالمنا اليوم، على جميع لقد نتج عن        
المستويات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية إلى تطور أساليب وأشكال االعتداء على 
المال العام، فظهرت مجموعة من الجرائم التي لم تكن من قبل معروفة، والتي أصبحت 

، مما استدعى التفكير على خلق قواعد زجرية تشكل خطورة بالغة على المال العام و حمايته
جديدة لمواجهته ونصوص قانونية خاصة ذات طبيعة زجرية لمحاصرة الجريمة وتحقيق مبدأ 

 عدم اإلفالت من العقاب.

وعليه أدرك المشرع المغربي هذا األمر، وعمل على النص على تجريم مجموعة من 
توعبها مجموعة القانون الجنائي، وعيا منه األفعال الماسة بالمال العام والتي لم تعد تس

بخطورة هذه الجرائم على المال العام ودور هذا األخير في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع 
وخاصة في إطار التحول الذي عرفته وظيفة الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة إلى الدولة 

لعام في إعداد بنية تحتية محفزة الفاعلة والمحركة لعجلة التنمية عبر توظيف المال ا
 لالستثمار.

وعليه اعتمد المشرع المغربي أسلوبين في تعامله مع هذه الجرائم، يتمثل األول في التجريم 
بمقتضى نص داخلي مع اإللحاق بنصوص مجموعة القانون الجنائي كما هو عليه األمر 

النص على بعض القواعد بالنسبة لجريمة غسل األموال وينهض هذا األسلوب الثاني على 
الزجرية في إطار نصوص خاصة منظمة لموضوع معين على سبيل المثال الجريمة 

 االنتخابية و جرائم الغش الضريبي.



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

69 

 

 

 .االنتخابية الدعاية في الدولة أمالك وتسخير الضريبي الغش جريمتي: األول المطلب

ة ولكن لما لهما من لقد تم اختيار هاتين الجريمتين ليس عن طريق الصدف        
تأثير بالغ وواضح للعيان على مستوى أموال و أمالك الدولة من جهة وللحاجة 
الملحة للتشريع المغربي لمراجعة عديد النصوص واألحكام  القانونية المتعلقة بهما 
وضرورة االستفادة مما وصل إليه التشريع المقارن من تقنينات بعض الدول 

 المتطورة في هذا المجال.

  الضريبي الغش جريمة:  األولى الفقرة

تعد ظاهرة الغش الضريبي من الظواهر التي أضحت تؤرق بال الدول والمؤسسات   
المعنية، وهي ظاهرة ليست جديدة، إال أن الجديد فيها هو التطور الكبير الذي تعرفه الوسائل 

اء الضريبة للتملص منها، التقنية و االحتيالية التي يتم اللجوء إليها من طرف الملزمين بأد
وهو األمر الذي ينعكس سلبا على الخزينة العامة للدولة وعلى ماليتها، غير أنه ينبغي 
اإلشارة إلى مسألة غاية في األهمية تتمثل في تحديد مفهوم الغش الضريبي لكونه يطرح 

يبي و العديد من اإلشكاالت ولعل أهمها التداخل الحاصل بينه وبين مفهوم التهرب الضر 
، وما يميز الغش الضريبي عن التهرب الضريبي هو أن 90صعوبة إيجاد حدود فاصلة بينهما

األول يتم بمخالفة القوانين الجبائية، في حين أن التهرب الضريبي ال تكون فيه مخالفة 
نما استغالل الثغرات التي تعتريه، وبالتالي يكون هذا األخير سلوكا مشروعا ينم  للقوانين وا 

اء  ودهاء الشخص الذي مارسه، ونظرا للحاجة إلى المزيد من الموارد المالية للدولة عن ذك
دفعت بعض التشريعات إلى تكريس مبدأ التعسف في استعمال الحق للحد من اللجوء إلى 

                                                           

ARABIAN AL HILA , édition 1996, P27. la fraude fiscale, ouvrage collectif, éditeur « : Yahya safi  90 
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، ولهذا سنعمد إلى تحليل هذه األخيرة من خالل دراسة أركانها وأثارها 91هذه الجريمة
 والعقوبات المقررة لها.

 وقف المشرع المغربي من جرائم الغش الضريبي :م

لقد استأثرت ظاهرة الغش الضريبي باهتمام الدولة وسلطاتها منذ حصول المغرب      
على استقالله ، وذلك لما لها من انعكاسات خطيرة على االقتصاد الوطني وعلى المال العام 

هذه الظاهرة عرفت تطورا تاريخيا  . إال أن المقاربة القانونية التي نهجتها الدولة لمواجهة
ساهمت في تغير مواقف المشرع المغربي إزاء هذه الظاهرة، وعليه جدير بإثارة مالحظة غاية 
في األهمية مفادها أن المشرع المغربي بالمقارنة مع عديد التشريعات المتطورة يبقى متأخرا 

لهذه الظاهرة إلى مرحلتين  جدا، ويمكن تصنيف الفثرات التي مرت بها المواجهة التشريعية
 أساسيتين كما يلي :

 .2009إلى سنة 1982المرحلة األولى :من سنة 

أهم حدث يميز هذه المرحلة هو تطبيق المغرب لسياسة التقويم الهيكلي والتي في صلبها     
اإلصالح الجبائي، حيث أوفد صندوق النقد الدولي بعثة من الخبراء لمساعدة المغرب على 

لحلول المالئمة للمشاكل المالية واالقتصادية التي كان يتخبط فيها أنداك. وقد أسفر إيجاد ا
عن أعمال هذه البعثة إصدار هذا التقرير يتضمن جردا انقاط ضعف النظام الجبائي وكذا 
الحلول المقترحة إلصالحه، وتم اعتماد نتائج هذا التقرير كقاعدة لمشروع القانون اإلطار 

 .1980دجنبر  20ح الجبائي والذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ الذي تضمن اإلصال

                                                           
الصديق جعوان: إشكالية الغش الضريبي في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم    91

 .13ص  2001، 2002القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط اكدال ، سنة الجامعية 
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منه على جعل الغش في الضرائب جنحة يعاقب  27وكان هذا القانون ينص في الفصل     
عليها القانون الجنائي، إال أنه ومع كامل األسف ستصوت اللجنة المكلفة بدراسة المشروع 

. إلى 92الغش الضريبي بذلك سلوكا غير مجرم ضد هذا الفصل ليحذف من القانون، ويبقى 
التي ستدشن ألول مرة خطوة نوعية في مجال مكافحة الغش  1996غاية حلول سنة 

للسنة  8.96الضريبي ، حيث أقر المشرع المغربي مبدأ تجريمه في القانون المالي رقم 
مليات ، وذلك على إثر الحملة التطهيرية التي قامت بها السلطات ضد ع 1997.1996

والتي  1996وبداية  1995التهريب والتهرب الضريبي في الفترة الممتدة بين أواخر سنة 
 كشفت النقاب عن عمليات كبيرة لممارسة الغش الضريبي بالمغرب.

إال أن أهم مالحظة يمكن تسجيلها على هذا القانون، هي أن نطاق التجريم ال يشمل إال    
ريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ثالثة أنواع من الضرائب، وهي الض

من هذا القانون، األمر الذي  14و 13و  12والضريبة على الشركات، وذلك بموجب المواد 
يفهم منه أن الضرائب األخرى كالضريبة على األرباح العقارية ورسوم التسجيل والتمبر 

لهذا القانون، بالرغم من كونها   وغيرها، ال تدخل ضمن نطاق تطبيق المقتضيات الزجرية
أيضا من أكثر الضرائب عرضة للغش، لذا ندعو المشرع المغربي إلى تجاوز هذه الثغرة 

 بتوسيع نطاق تطبيق هذا القانون إلى جميع الضرائب بدون استثناء. 

بقي أن نشير إلى مالحظة أساسية أخرى وهي أن جريمة الغش الضريبي لم يتم       
ها من ضمن الجرائم األولية التي تقع عليها جريمة غسل األموال طبقا للقانون التنصيص علي

السابق ذكره  و هذا أيضا يعد في اعتقادنا خلال كبيرا يجب معالجته على وجه  43.05
السرعة ألن الغش الضريبي من الجرائم المدرة للكثير من األموال على أصحابها والتي ينبغي 

                                                           
باشرة في المغرب"، الجزء الثاني ، بدون ذكر الطبعة ، مطبعة افريقية الشرق ، الدار البيضاء ، سنة صباح نعوش،"الضرائب الم 92

 . 165، ص 1987
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رف قانون غسل األموال بهدف إرجاعها إلى خزينة الدولة في أن تكون محل مالحقة من ط
حالة ما إذا أفلت المتهرب من قبضة القوانين األخرى خصوصا أمام هزالة الجزاءات المقررة 

 لجريمة الغش الضريبي كما سنرى الحقا .

      

 أوال: أركان جريمة الغش الضريبي.

لمقتضيات ذات الطابع الزجري تواترت بمجموعة من ا 1996لقد جاء قانون المالية لسنة،
بعده مجموعة من القوانين ذات الصلة بالغش الضريبي والتي لم تأتي بجديد إلى أن جاء 

من هذه  192وأساسا المادة  2009القانون الضريبي أو المدونة العامة للضرائب لسنة 
 التي:المدونة يمكن أن نستشف األركان األساسية لجريمة الغش الضريبي وهي كال

 أ:الركن الشرعي:

يقصد به النص القانوني الذي ينص على تجريم وعقاب فعل ما تطبيقا لمبدأ الشرعية  
من المدونة العامة  192الذي يقضي بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص، وتشكل المادة 

 للضرائب أساسا الركن الشرعي لجريمة الغش الضريبي في الوقت الحالي.

 ب:الركن المادي:

يتضح أن المشرع المغربي جرم مجموعة من األفعال التي تشكل  192بالعودة إلى المادة  
 غشا ضريبيا، وبالتالي فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون بارتكاب األفعال التالية:

 تسليم أو تقديم فاتورات صورية ▪

 تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية. ▪
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 ررة.بيع بدون حق فاتورات بصفة متك ▪

 إخفاء أو إتالف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا. ▪

اختالس مجموعة أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية، في  ▪
 93.خصوصها قصد افتعال إعسارها

 الركن المعنوي: -ج

من المدونة العامة للضرائب على أن العقوبات المنصوص عليها تطبق  192تنص المادة 
قه قصد اإلفالت من خضوعه للضريبة أو التملص من دفعها أو على كل شخص ثبت في ح

الحصول على خصم منها أو استرجاع مبلغ بغير حق، وبناء عليه يتضح أن جريمة الغش 
الضريبي جريمة عمدية ال تقوم بمجرد ارتكاب األفعال المادية المكونة لها وأنه يتطلب األمر  

لم واإلرادة أي علم الفاعل بعدم شرعية األفعال لدى الفاعل توفر القصد الجنائي بركنيه الع
المادية المشكلة للغش الضريبي، ثم تتجه إرادته مع ذلك إلى ارتكابها، وال يهم بعد ذلك غاية 

 94.الجاني من وراء ذلك

 ثانيا: المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة لجريمة الغش الضريبي:

                                                           
ويتضح انه من خالل إيراد المشرع المغربي " لعبارة استعمال إحدى الوسائل التالية" فتجعل األفعال المكونة للركن المادي لجريمة   93

ل الحصر، و هو توجه ال يؤدي إلى توفير الحماية الكاملة و الكافية للمال العام من اثر هذه الجريمة الغش الضريبي محدده على سبي
التي تؤثر بشكل كبير على أهم القطاعات الحيوية للدولة على وهو القطاع الضريبي، وذلك لكون حصر هذه الجرائم يعمل على 

الحيل واألفعال التدليسيه الهادفة إلى التملك والتهرب من أداء الضرائب و  تطبيق نطاق الركن المادي لها في الوقت الذي تتعدد فيه
الغش فيها كما أنه وردت مالحظه أخرى جديرة باالهميه اال وهي أن األفعال المذكورة في هذه المادة كلها أفعال ايجابية تشترك في 

جريمة الغش الضريبي   أن األفعال السلبية غير متصورة فياالعتماد على االحتيال والتجهيز والتدليس كأساس لها مما يستفاد منه 
وهذا خالل ينبغي الن االمتناع تقوم به هذه الجريمة أيضا في العديد من الحاالت ومن ذلك االمتناع عن تقديم أو اإلدالء مجموعة من 

 القارات الالزمة في اآلجال القانونية.
دبلوم الماستر  في القانون الجنائي العام والعلوم الجنائية   لعام تشريع المغربي رسالة لنيلالعربي البوبكري: الحماية الجنائية للمال ا  94

 69ص  2009- 2008جامعة محمد األول كليه العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة 
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ية وشخصية  العقوبة المقررة بشأنها، بحيث اعتمد المشرع المغربي مبدأ شخصية المسؤول
عاقب كل شخص طبيعي ارتكب المخالفة، وكل مسؤول عن الشخص المعنوي إذا ما 
ارتكبت المخالفة بموافقته أو تنفيذا لتعليماته، وكذا كل شخص ثبتت مساهمته أو مشاركته 

نحة معاقب . لقد اعتبر المشرع المغربي جريمة الغش الضريبي ج95في ارتكاب المخالفة
ف درهم إلى خمسين ألف درهم، وفي حالة العود العليها بغرامة تتراوح قيمتها بين خمسة آ

إلى ارتكاب هذه الجريمة قبل مضي خمس سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة بحكم 
مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر واحد إلى ثالثة أشهر 

 96.امة المذكورةباإلضافة إلى الغر 

ولعل أهم ما يثير االنتباه ومند الوهلة األولى هو هزاله هذه العقوبات مقارنة مع حجم 
الضرر الذي ينتج عن جريمة الغش الضريبي مما يتحقق معه أيضا الردع الكافي لتحقيق 
حماية حقيقية للمال العام بل إن العقوبة الحبسية المقررة لهذه الجريمة هي مجرد عقوبة 

كلية ال يمكن أن تشكل ردعا حقيقيا للمعتدين على المال العام عبر الغش الضريبي وال ش
 حتى الغرامة المقررة لهكذا جريمة لكونها ال تشكل عبئا ماليا ثقيال على المعتدي.

وهذا خالف طبعا لما هو عليه في التشريع الفرنسي الذي يعاقب على هذه الجريمة بعقوبة 
أساسيا في عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات و غرامة مالية قدرها حبسية أشد والمتمثلة 

 97.أوروه 9000

                                                           
ة بالمغرب واقع وآفاق المجلد الثاني عبد الرحمان بليال "الغش الضريبي بين التجريم وعدمه مقال منشور بكتاب السياسة الجنائي 95

 .  168الطبعة األولى الصفحة 2004دجنبر  11و  10ة  9أشغال المناظرة الوطنية المنظمة من طرف وزارة العدل بمكناس أيام 
 من مدونة الضرائب للمالية المغربية. 192راجع المادة   96
 من مدونة الضرائب الفرنسية. 1771هكذا نصت عليه المادة   97
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  .االنتخابية الدعاية في الدولة أمالك تسخير جريمة من العام للمال الجنائية الحماية: الثانية الفقرة

ال يختلف اثنان على كون االنتخابات تشكل الوسيلة واآللية الحضارية والديمقراطية          
عبير المواطنين عن أرائهم، واختيار األشخاص الذين يمثلونهم في تسيير الشأن العام لت

والمحلي لبلدانهم وتمر هذه العملية بمجموعة من المراحل لعل أهمها مرحلة الدعاية 
االنتخابية والتي تعد اآللية المعروفة عالميا والتي من خاللها يقوم المرشحون بالتعريف 

ة وطبيعة المناهج والسياسة العمومية التي سيتبعونها من أجل خدمة ببرامجهم االنتخابي
الصالح العام وذلك عبر وسائل االتصال بكافة أنواعها، نظرا ألهميتها السياسية وتأثيرها 
على المالية العمومية للدولة أحاط المشرع هذه العملية بترسانة قانونية هامة لضمان 

بالطرق المشروعة ولضمان الشفافية والمساواة في األجر  االستعمال األمثل للوسائل المتاحة
 بين المرشحين وحماية المال العام.

و لهذه األسباب أقر المشرع المدونة العامة لالنتخابات والتي أقرت على أن استعمال أو    
تسخير الوسائل و األدوات المملوكة للدولة والجماعات الترابية وكل المؤسسات العامة أو 

 لعامة في الحمالت االنتخابية جريمة يعاقب عليها القانون.شبه ا

 أوال: أركان جريمة تسخير أمالك الدولة في الدعاية االنتخابية:

" يمنع بأي شكل من من المدونة العامة لالنتخابات على ما يلي:  54تنص المادة          
الجماعات الترابية  –لمحلية األشكال تسخير الوسائل و األدوات المملوكة للدولة والجماعات ا

والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة االنتخابية للمرشح، و ال يدخل ضمن ذلك  –
رهن إشارة  –الجماعات الترابية  –التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية 
دونة من نفس الم 84وتنص المادة  المترشحين و األحزاب السياسية على قدم المساواة "،

" يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر و بغرامة مالية من ألف درهم إلى أيضا على أنه: 
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خمسة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بتسخير الوسائل واألدوات 
 98.من هذا القانون " 54المشار إليها في المادة 

اعتبر عملية تسخير المال العام المتمثل  وعليه فطبقا لهاتين المادتين، فإن المشرع المغربي
في أمالك الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الدعاية االنتخابية 
جريمة يعاقب عليها القانون، ولذلك فهذه الجريمة تقوم على مجموعة من األركان سنوردها 

 تباعا على الشكل التالي:

 أوال: الركن المادي:

من المدونة لعامة لالنتخابات، فإن الركن المادي  54قا من صريح نص المادة انطال 
 للجريمة يتمثل في القيام بفعل تسخير الوسائل العمومية في الحملة االنتخابية للمرشح.

وذلك بعلة أن هذه األدوات والوسائل تندرج ضمن إطار المال العام الذي ال يجوز تسخيره 
 99.مرشح لقضاء األغراض الخاصة ألي

 ثانيا: الركن المعنوي:

ال يمكن الحديث عن جريمة تسخير أمالك الدولة في الدعاية االنتخابية باالعتماد على 
ركنها المادي فحسب المتمثل في التسخير الوسائل و األدوات التي تدخل في ملكية الدولة 

 إلى القيام بذلك.عبر مؤسساتها فقط ولكن تطلب المشرع إلى جانب ذلك اتجاه إرادة الجاني 

 
                                                           

" يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر من القانون التنظيمي لمجلس النواب على نفس المقتضى بقولها،  4تنص كذلك المادة   98
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بتسخير الوسائل واألدوات المشار إليها في  5000إلى  1000وبغرامة من 

 مي".من هذا القانون التنظي 33المادة 
 .73العربي البوبكري، مرجع مسابق، ص   99
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ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة تسخير أمالك الدولة في الدعاية االنتخابية 
 وأثارها على المال العام.

 : العقوبة المقررة لجريمة تسخير أمالك الدولة في الدعاية االنتخابية:أ

غربي : من المدونة العامة لالنتخابات نخلص إلى أن المشرع الم4بالرجوع إلى المادة 
يعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أيام إلى شهر وبغرامة  من ألف 
إلى خمسة أالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بتسخير أمالك الدولة في الدعاية 
االنتخابية، وتبقى العقوبة الحبسية في نظرنا ال تتناسب وحجم الضرر الذي يلحق بالمال 

هذا فضال عن ضرب مبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين من جراء هذه الجريمة عالوة العام  
على عدم قدرة هذه العقوبة الهزيلة في تحقيق الردع العام، إضافة إلى عدم إمكانية تحقيق 

مالك الدولة من اعتداءات المرشحين الذي تخضع لتسييرهم ألهذه العقوبة حماية حقيقية 
شابه ذلك وهذه األمالك تبقى جزءا ال يتجزأ من األموال  بعض مؤسسات الدولة أو ما

 العمومية للدولة.

 ب: أثار جريمة تسخير أمالك الدولة في الدعاية االنتخابية على المال العام.

يكتشف الباحث في موضوع الجريمة االنتخابية إن صح التعبير على ندرة تناول هذه 
جل األبحاث اهتمت  بالجانب المتعلق بالطعون  الجريمة من الناحية الجنائية البحثة، لكون

االنتخابية والمساطر المتعلقة بها وكيفية ممارستها وتأثيرها في العملية السياسية عموما 
وغاب بذلك الجانب الزجري في االنتخابات ولم يتم إعطاؤه الحض األوفر الذي يليق به سيما 

مة الحملة االنتخابية من الخروقات إذا ما علمنا بدور الحفاظ والحرص على نزاهة وسال
قرار ممارسة  والتجاوزات التي يمكن أن تطالها على المال العام والعملية الديمقراطية عموما وا 
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، 100سياسية حقيقية، ولإلشارة فكل مرشح  يهدف من خالل حملته االنتخابية بكل أنواعها
أو المنصب المتباري عليه،  إلى إقناع الناخبين ببرنامجه االنتخابي، والحصول على المقعد

وطبقا لمبدأ المساواة تعمل الدولة على توفير جميع الوسائل الممكنة والمشروعة في إطار 
المساواة لجميع المرشحين بشكل متساوي بينهم غير أنه في كثير من األحيان يقوم بعض 

لة في هؤالء المرشحين باستغالل مناصبهم وعالقاتهم ونفوذهم عبر تسخير أمالك الدو 
الدعاية الخاصة بهم وبالتالي التأثير على الناخبين واستمالتهم وهذا سلوك غير مشروع 
ويقضي على مبدأ المساواة بين المرشحين وبالتالي يكون تسخير المال العامة للمصلحة 

 الخاصة بدل المصلحة العامة التي هي غايته األساسية.

                                                           
سواء كانت انتخابات برلمانية أو جماعية أو انتخابات غرف الفالحة أو التجارة أو الصناعة، الخدمات وغرف الصيد البحري   100

 وغرف الصناعة التقليدية وكذلك االنتخابات المهنية الغ ذلك...
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 :األموال غسل جريمة من امالع للمال الجنائية الحماية: الثاني المطلب

تعد جريمة غسل األموال أخطر جرائم العصر االقتصادي الرقمي، إذ أنها التحدي  
الحقيقي الذي تواجهه سلطات مكافحة اإلجرام العابر للقارات، وهي في نفس الوقت مقياس 
ا وامتحان لقدرة القوانين على تحقيق مواجهة فعالة لألنشطة اإلجرامية ومكافحة أنماطه

المستجدة وعلى الرغم مما يسود في أدهان الكثيرين من الحديث عن غسل أموال جرائم 
المخدرات، فالواقع بقول عكس ذلك لكون جرائم أخرى تدر أمواال ضخمة من قبيل جرائم 

 الفساد المالي والوظيفي المقترفة من قبل النافذين في األنظمة السياسية واالقتصادية.

أدهان العام عند الحديث عن غسيل األموال بجرائم المخدرات  وعلى الرغم من ارتباط
شأنه شأن جهود المكافحة الدولية التي تؤطر أحكام محاربة غسل األموال ودمجها ضمن 
مقتضيات وجهود مكافحة المخدرات، فقد بدأ يتنامى اقتناع بكون جرائم أخرى تدر أمواال 

الفساد المالي والوظيفي المقترفة من قبل ضخمة يتعين بذل الجهد لردعها، من قبيل جرائم 
العديد من النافدين في األنظمة السياسية واالقتصادية ،كما لوحض مؤخرا ضخامة األموال 
المتحصله من جرائم العصر المرتبطة أساسا بالكمبيوتر واإلنترنيت خاصة إذا استحضرنا 

وجودة لدى عصابات كون مقترفيها ليست لديهم في غالب األحوال منافذ اإلنفاق الم
 101المخدرات، ناهيك عن ارتباط جرائم جديدة بغسيل المال كجريمة اإلرهاب 

ويرجع ظهور غسيل األموال إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ كانت األبناك 
السويسرية قد قامت بتبييض األموال لصالح النظام النازي استولى عليها الجيش األلماني 

ليارات من الدوالرات تقريبا، فقامت الحكومة األمريكية بعد انتهاء الحرب والمقدرة بعشرة م
العالمية عن طريق وزارة خزانتها بعملية سميت "الموطن األمني" إال أنه وبسبب الضغط 

                                                           
المحاضر النائب العام المصري "عبد -سيراكوزا-ايطاليا–لدراسات العليا في العلوم الجنائية دورة تدريبية منعقدة في المعهد الدولي ل 101

 المجيد محمود"
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تم إنهاء المساءلة الجنائية بالحفظ النهائي، ودلك لحاجة  1946البريطاني الفرنسي لعام 
ة اعمارها، فتغيير مسار القضية من المسائلة إلى االستفادة أوربا إلى التمويل قصد إعاد

 وكان مشروع مارشال أولى قنوات هده االستفادة.

و بعد هدا التقديم والدي نعتقد أنه ال يقل أهمية عن فهم واستيعاب موضوع جريمة غسيل 
 األموال كإحدى أهم جرائم المال العام وأخطرها على النظام االقتصادي للبد. 

ه سنعمد في هذا المطلب إلى دراسة المقتضيات الموضوعية للقانون المغربي المتعلق وعلي
ركان هذه الجريمة وآثارها على المال العام والعقوبات ألبمكافحة غسل األموال عبر التطرق 

 المقررة لها.

 :األموال غسل جريمة أركان: األولى الفقرة

ة غسل األموال، التطرق للركن المادي يتطلب األمر لدراسة المقتضيات الموضوعية لجريم
 لهذه الجريمة ثم الركن المعنوي لها.

 أوال: الركن المادي لجريمة غسل األموال في القانون المغربي:

وال بد في هذا اإلطار من تناول صور النشاط اإلجرامي ثم الجريمة األولية المحصلة منها 
 األموال موضوع عملية الغسل.

إلجرامي على الشكل التالي: بحيث جاء في المادة األولى من وتتجلى صور النشاط ا
القانون المغربي المتعلق بمكافحة غسل األموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

أن الباب التاسع من القسم األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي  13-10
غسل األموال ويحتوي هذا الفرع على سبعة  يتمم بأحكام الفرع السادس مكرر عنونه ب
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فصول، نص األول منها على أن تكون األفعال التالية جريمة غسل األموال عندما ترتكب 
 عمدا وعن علم:

اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف  -
ر المشروع، لفائدة الغير، عندما تكون إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غي

 بعده. 2-574محصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها  -
 أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

الجرائم المنصوص عليها في الفصل  مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى -
 بعده على اإلفالت من اآلثار التي يرتبها القانون على أفعاله. 574-2

 تسهيل التبرير الكاذب بأية وسيلة من الوسائل....." -

 النشاط اإلجرامي الحقيقي لجريمة غسل األموال في القانون المغربي. -أ

لذي يطابق المفهوم التقني والفني البحث يقصد بالنشاط اإلجرامي الحقيقي ذلك النشاط ا
الذي أضيف  1/574لعملية غسل األموال، ويتمثل في صورتين اثنتين أشار إليهما الفصل 

 إلى مجموعة القانون الجنائي وهما:

تسهيل التبرير الكاذب بأي وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب  -
بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر  2/574صل إحدى الجرائم المشار إليها في الف

 أو غير مباشر.
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إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف  -
فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصله من 

 بعده. 2-574صلإحدى الجرائم المنصوص عليها في الف

من  129يبدو أن المشرع جعل من مجرد التسهيل كإحدى صور المشاركة طبقا للفصل 
مجموعة القانون الجنائي، فعال أصليا وذلك لخطورة هذا الفعل بالنظر لطبيعة غسل األموال 

 من الناحية الفنية والتي تتداخل فيها المراحل التي تمر منها العملية.

لتوظيف مرحلة التغطية أو الترقيد ومرحلة الدمج أو التكامل (، مما ) مرحلة اإليداع أو ا
يصعب معرفة حجم و قيمة كل عملية و مدى خطورة ما يقوم به كل متدخل في هذه 

 102.العملية

 األنشطة اإلجرامية المعتبرة حكما جريمة غسل األموال وفقا للقانون المغربي. -ب

م الفني البحث لغسل األموال إال أنها اعتبرت وتعني األنشطة التي ال تطابق المفهو     
السالف اإلشارة إليه من قبيل غسل  1/574كذلك لغاية في نفس واضعها، إذ يعتبر الفصل 

 األموال:

                                                           
لكون مثال مسهل التبرير الكاذب قد يكون دوره أكبر من دور حتى الفاعل األصلي بمفهوم و تحديد القانون الجنائي، لذلك نجد   102

اته بالفاعل األصلي عن طريق جعل فعله فعال أصليا إال مجرد مشاركة. والبد من هذا القانون )قانون غسل األموال( إلى مساو 
ضفاء مظهر كاذب عليها يجعلها وكأنها  التوضيح في أن هذا اإلطار التبرير الكاذب لمصدر العائدات الجرمية بالتمويه على حقيقتها وا 

بخصوص  574 2-يست دقيقة، )رغم إحالته على الفصل مشروعة، إال أن المثير لالنتباه هو كون صياغة الفصل جاءت عامة ول
تحديد الجرائم التي يتعين أن تكون األموال موضوع عملية الغسل متحصل منها (، وسواء تحصلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من 

ائم المال الحر ذات الصياغة جرم ما، كما لم يتم كذلك تحديد طرق هذا التبرير الكاذب، وهو ما يجعل هذه الجريمة تدخل في زمرة  جر 
من قانون  324الفضفاضة. و في ذات التوجه المشرع الفرنسي ما حله المشرع المغربي في صياغة هذه المادة وذلك من خالل المادة 

 العقوبات الفرنسي الجديد.
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أو نقل الممتلكات أو عائداتها   اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل -
غير المشروع لفائدة الغير عندما تكون  بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها

 بعده. 2-574متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  -
 بعده على اإلفالت من اآلثار التي يرتبها القانون على أفعاله. 574-2

في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل تقديم المساعدة أو المشورة  -
أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم 

 بعده. 2-574المذكورة في الفصل 

 محاولة ارتكاب األفعال المنصوص عليها في هذا الفصل. -

شراء األوراق المالية أو السندات أو استثمارها ويتم تحويل األموال أو استبدالها من طريق 
في قطاعات الضاربة ذات السيولة النقدية الضخمة أو غيرها من العمليات التي تهدف 

 103.التغطية على حقيقتها وجعلها بمظهر المشروعة

ويالحظ أيضا أن المشرع المغربي أضاف إلى هذه المصطلحات عبارة تسهيل التبرير 
فضفاضة قد تستغرق المصطلحات السابقة وغيرها، كما أنها تتنافى مع الكاذب، وهي عبارة 

طبيعة النصوص القانونية التي تقتضي الدقة والوضوح في العبارة المستعملة زيادة على ذلك 
فقد جرم المشرع المغربي كل عمليات تقديم المساعدة أو المشورة في عمليات حراسة أو 

                                                           
" مقال منشور.  10-13قانون موال المعدل بالألموال بمقتضى القانون المغربي لمكافحة غسل األمحمد العزوزي " مكافحة غسل ا  103

بمجلة االقتصاد الخفي والجرائم المالية ودورها في إعاقة التنمية أوجه الوقاية والمكافحة، سلسلة ندوات محكمة االستئناف بالرباط ص 
322. 
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ل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة من ارتكاب توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحوي
 104.جرائم الرشوة أو الغدر أو استغالل النفوذ أو اختالس األموال العامة

 الذي جاء فيه: 3-574أما فيما تعلق بالمحاولة فقد نص على عقابها الفصل 

تطبق نفس العقوبات على محاولة غسل األموال أو هو األمر الذي حاولت الفرق  -
عادة صياغته  105 .البرلمانية المعارضة المطالبة بتعديله وا 

 الجريمة األصلية ألمتحصله منها األموال موضوع الغسل: -ب

 106 1-574الذي أكد على التعريف الوارد في الفصل  2011/01/20لقد صدر ظهير 
 أعاله في تحديد الجرائم التي تشكل جريمة غسل األموال.

                                                           
ب أن يكون على حساب وعليه فإذا كانت غاية المشرع الحقيقية و األساسية هي حماية المال العام و يستأثر باهتمامه، فإنه ال يج  104

ضمان الحقوق و الحريات الذي ال يأتي إال بضبط النصوص القانونية  وعدم اعتماد ألفاظ وعبارات تحمل وتحتمل عديد المعاني، 
وهي العموم فإنه يمكن القول أن المشرع المغربي شعر من خالل الصور المتعددة الركن المادي لجريمة غسل األموال إلى الحرص 

موال المتحصلة من الجرائم الذكورة التي تطالبه، ألى حماية المال العام من كل أشكال ومظاهر التمويه أو اإلخفاء لمصدر االشديد عل
كما أنه لم يقتصر على الفاعلين األصليين القائمين على هذه الجرائم بل امتدت يده إلى من يساعدهم ويسهل لهم اإلفالت من قبضة 

 مضافة في مجال حماية المال العام.القانون، وهو ما يشكل قيمة 
 .324ص  -مرجع سابق -محمد العزوزي   105
 على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: 1-574ينص الفصل   106

 تهريب المهاجرين. -تجار بالبشر،إلا-* االتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية، 
الجرائم  -موال العامة والخاصة ألالرشوة والغدر و استغالل النقود و اختالس ا -ذخيرة، * االتجار غير المشروع في األسلحة وال

 اإلرهابية.
 * تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل األداء األخرى.

 االنتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية. -
، الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية، -النصب -خيانة األمانة  -* االستغالل الجنسي، إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، 

 -الجرائم المرتكبة ضد البيئة، القتل العمدي أو العنف أو اإليذاء العمدي،  -الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 
 موال.ألالسرقة وانتزاع ا -تجاز و أخد الرهائن االختطاف و االح

 * تهريب البضائع وفي المواد األولية.
 سماء أو استعمالها بدون حق.أل* التزييف والتزوير و انتحال الوظائف أو األلقاب أو ا
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اختاروا طريقة تحديد الجرائم المتحصل منها األموال  ويالحظ أن واضعي هذا القانون
 107.موضوع الغسل و ذلك على غرار التشريع المصري واللبناني والسوداني

إذ تمت  2011/01/20و نرى أن المشرع أحسن صنعا من خالل الظهير الصادر في 
وهي  إضافة سبع عشرة جريمة كجرائم أولية لتصبح أربع وعشرين بعدما كانت سبعة فقط )

 أعاله(. 2-574الجرائم السبع عشرة األخيرة الواردة عند تعدادنا للجرائم األولية طبقا للفصل 

 

 ثانيا: الركن المعنوي لجريمة غسل األموال في القانون المغربي:

مكرر المضاف إلى مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة  574ينص الفصل        
كون األفعال التالية جريمة غسل األموال عندما ترتكب عمدا " تمن هذا القانون على أنه  2

ويبدو أن واضعي هذا القانون المغربي وعلى غرار أغلب التشريعات  108و عن علم "
 المقارنة لم يفتهم التنصيص صراحة على الطبيعة العمدية كجريمة غسل األموال.

 ها.وعليه البد من الوقوف على عناصر القصد الجنائي العام لتحقيق

 عناصر القصد الجنائي لجريمة غسل األموال في القانون المغربي: -أ

                                                                                                                                                                                     

ية أو البحرية أو البرية أو * تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتالفها أو إتالف منشآت المالحة الجو 
 تعيب وتخريب أو إتالف وسائل االتصال.

* الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة و استخدامها كإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو 
 أكثر في السوق.

 * المس بنظم المعالجة اإللية للمعطيات.
 .326سابق ص محمد العزوزي " مرجع   107
السالف اإلشارة إليه، كانت قد طالبت فرق المعارضة  2011/01/20أضيفت عبارة عن علم  بمقتضى الظهير الصادر في   108

 .13 - 10، وهو ما تم تدارك عند أول فرصة للتعليل بمقتضى القانون رقم  43/05بإضافته عند مناقشة مشروع القانون عدد 
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يتكون القصد الجنائي من عنصرين العلم واإلرادة مما يستلزم لتحقق جريمة غسل األموال 
رادته للسلوكيات التي يقترفها.  علم مقترفها بحقيقة ما يقدم عليه وا 

شارة إليها وهو على علم بأن األموال وبذلك فكل بنك أقترف إحدى األفعال التي سبقت اإل
موضوع نشاطه اإلجرامي متحصله من جناية أو جنحة، يعد مرتكب لجريمة غسل األموال 

 وفقا للقانون المغربي المذكور ويتعين بالتالي معاقبته من أجل ذلك.

 ولكن هل يكفي هذا القصد الحنائي العام؟ أم البد من ثبوت قصد جنائي خاص؟ -

 ة القصد الحنائي العام لتحقق جريمة غسل األموال وفقا للقانون المغربي:مدى كفاي -ب

مكرر بكون األموال  574ال يكفي أن يعلم مقترف األفعال الجرمية الواردة في الفصل 
التي اكتسبها أو يصورها أو يستعملها أو يقوم باستبدالها أو نقلها هي أموال غير مشروعة، 

 ويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع.بل ينبغي أن يكون هدفه هو تم

والمالحظ أن القانون المغربي لم يشترط توافر قصد جنائي خاص إال في هذه           
"، كما أسلفت، التي اشترطته في حالة واحدة كذلك وهي  فييناالحالة وذلك على غرار اتفاقية "

لمصري الذي اشترط حالة )تحويلها أو نقلها(، على عكس قانون مكافحة غسل األموال ا
 ضرورة ثبوت قصد جنائي خاص في جميع صور النشاط اإلجرامي.

فجعلت بذلك اتفاقية فيينا أفعال اكتساب أموال وحيازتها واستخدامها كافية بحد ذاتها 
لتحقق جريمة غسل األموال دون الحاجة إلى قصد جنائي خاص، وهو موقف في نظرنا 

موال، بقدر ما ألعن المفهوم التقني والدقيق لغسل ا يجانب العدالة إلى حدود ما و يبتعد
يجعل هذه الجريمة من الجرائم الخطرة، التي يكون هدفها وقائي ويكون تدخال تشريعيا زجريا 

 قبل تحقق الخطر المحتمل من الجريمة.
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 :العام المال على وآثارها األموال غسل لجريمة المقررة العقوبات: الثانية الفقرة

 ى مستوى العقوبات المقررة:+ عل

-574لقد نص المشرع المغربي على العقوبات المقررة لجريمة غسل األموال في الفصول 
من القانون الجنائي، ومن خالل هذه النصوص يتبين لنا أنه  5-574و  4-574و  3

يمكن تصنيف هذه العقوبات إلى عقوبات أصلية وعقوبات إضافية، عالوة على التدابير 
 ية.الوقائ

 أوال: بالنسبة للعقوبات األصلية:

لقد اعتماد المشرع المغربي العقوبة السالبة للحرية والغرامة كجزاءات أصلية في حق 
 المدانين بارتكاب جريمة غسل األموال.
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والمالحظ في هذا المضمار أن المشرع المغربي يعاقب كل من الشخص الطبيعي وكذا 
نوعين من العقوبات المخصصة لكليهما:  عقوبة ، كما انه يميز بين 109الشخص المعنوي

 الجريمة في صورتها البسيطة و عقوبة الجريمة المقترنة بظروف التشديد.

 عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة: -1

بالنسبة ألشخاص الطبيعيين تتمثل هذه العقوبة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات 
 هم.ألف در  100ألف درهم إلى  20وبغرامة من 

ألف  500أما بالنسبة للشخص المعنوي، فقد عاقبه المشرع المغربي بغرامة تتراوح بين 
 110.درهم و ثالثة ماليين درهم

 كما عاقب المشرع المغربي على محاولة غسل األموال بنفس عقوبة الجريمة التامة.

 عقوبة الجريمة المقترنة بظرف تشديد: -2

كل ما تعلق بالحبس أو الغرامة وذلك في حال ترفع العقوبات السابقة إلى الضعف في 
 اقترانها أي الجريمة بأحد ظروف التشديد التالية:

عندما ترتكب الجريمة أو الجرائم باستعمال التسهيالت التي توفرها مزاولة نشاط  -
 111.مهني

                                                           
 من القانون الجنائي. 3-574من الفصل أ الفقرة األولى والثانية   109
 من القانون الجنائي. 4-574الفصل   110
والمالحظ بالنسبة لهذه العقوبات األصلية هو أن المشرع المغربي يميل بشكل واضح إلى األخذ بالغرامات المرتفعة في مقابل   111

هي، الحيلولة دون تمكين محترفي بعض الجرائم الخطيرة تقليص مدة العقوبة السالبة للحرية، غايته في ذلك كما يقول بعض الباحثين، 
من تصريف عائداتهم داخل السوق المالية عن اعتماد تقنية إخفاء المصدر أو التمويه، وغسل هذه األموال القذرة تمهيدا الستثمارها في 

ردع أمثال هؤالء وحدهم عن االعتداء  مشاريع حقيقة أو وهمية مشروعة غير أن هذه الغرامات تبدو في نظرنا هزيلة وغير قادرة على
على المال العام  لذلك كان المشرع المغربي حكيما من خالل رفع قيمة هذه الغرامات لكي تتناسب وحجم الخطر و الضرر الذي ينتج 
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 عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل األموال. -

 عصابة إجرامية منظمة. عندما ترتكب الجرائم في إطار -

 112.في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة -

وجدير بالذكر هنا إلى أن المشرع الفرنسي يعاقب على جرائم غسل األموال بالحبس لمدة  
ألف أورو، وترتفع العقوبة إلى الضعف لتصل إلى  375خمس سنوات وبغرامة مقدارها 

ورو عندما ترتكب الجريمة بصفة اعتيادية ألف أ 750عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 
أو باعتماد التسهيالت التي توفرها مزاولة نشاط مهني أو عندما ترتكب في إطار عصابة 

 113.إجرامية

 وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:  ثانيا: بالنسبة للعقوبات اإلضافية:

كذا رتكاب الجريمة و إلالمصادرة الجزئية أو الكلية لألموال التي استعملت  ⇐
العائدات ألمتحصله من هذه األموال مع حفظ حق الغير حسن النية، ويجب دائما الحكم بها 

 في حالة اإلدانة.

 حل الشخص المعنوي. ⇐

نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، الصادرة باإلدانة بواسطة  ⇐
 114.جميع الوسائل المالئمة على نفقة المحكوم عليه

                                                                                                                                                                                     

الوطني ككل و  عن هذه األعمال المشبوهة بل و القدرة لهؤالء الجناة المرتكبون لهكذا جرائم عادى مستوى المال العام واالقتصاد
 اإلخالل بتوازن االقتصاد وتماسكه.

 من القانون الجنائي. 4-574الفصل    112
2du code pénal, op.cit.-1 et 324-: 324 Articles  113 

مجلة الواحة  –العدد الثالث  -يوسف بن باصر: جريمة غسل األموال بالغرب وتحديات المرحلة " عدد خاص بالمادة التجارية   114
 .120ص  –السنة الخامسة، بدون ذكرمز الطبعة   -ةالقانوني
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قول بكون هذه العقوبات اإلضافية الشيء الذي أضافه المشرع وينبغي التذكير هنا بال ⇐
المغربي على مستوى هذه األخيرة كجديد على مستوى عقوبة المصادرة تحديدا، بحيث أنه 

من القانون الجنائي ينص على المصادرة الجزئية أو الكلية لألموال  36إذا كان الفصل 
لة من هذه األموال، مع إلزامية الحكم بها والعائدة المحص  التي استعملت الرتكاب الجريمة

في حالة اإلدانة، وهذا موقف سلكه المشرع المغربي وفيه حماية كبيرة للمال العام لكونه 
 موال العمومية المنهوبة إلى خزينة الدولة.أليضمن إمكانية إرجاع ا

 
 ثالثا: التدابير الوقائية:

بق على مرتكب جريمة غسل لقد نص المشرع المغربي على تدبير وقائي وحيد يط
بقولها: " يمكن عالوة على  5-574األموال، وهو ما نصت عليه الفقرة األخيرة في الفصل 

 -األموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول   ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل
 واحدة –بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

 ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها. أو أكثر من المهن أو األنشطة والفنون التي 
 

 على مستوى أثار جريمة غسل األموال على المال العام: ⇐

لقد اعتبر المشرع المغربي كال من جرائم الرشوة والغدر واستغالل النفوذ واختالس 
المال العام، من جرائم األولية التي تنصب عليها عملية غسل األموال حيث نص الفصل 

" تكون األفعال التالية جريمة غسل األموال عندما ئي على ما يلي: من القانون الجنا 574
ترتكب عمدا، اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو 

 تمويه مصدرها)...("
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ومن هذين الفصلين يتضح أن جريمة غسل األموال لها عالقة  2-574وكذلك الفصل 
قد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما اعتبر أن العائدات المالية وطيدة بالمال العام، و 

المترتبة عن جرائم الرشوة والغدر واستغالل النفوذ واختالس األموال العامة، تشكل أفعال 
 1-574مكونة لجرائم غسل األموال كلما ارتكبت عمدا و بأحد الوسائل المسطرة في الفصل 

 من القانون الجنائي.
ن خالل المقتضيات السابقة يمكن القول أن هده المقتضيات القانونية استنتاج: م   

تتماشى مع النهج العام لمكافحة غسل األموال ،سواء في التشريع الدولي أو التشريعات 
المقارنة ، بل ذهب في كثير من األحيان واضعو قانون غسل األموال المغربي إلى االقتباس 

ق تطبيقه ،نظرا لخصوصية كل بلد وتباين إمكانيات الحرفي، وهو ما قد يشكل إحدى عوائ
 كل دولة ومستوى تطورها.

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل األول
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يتضح من خالل مضامين الفصل األول أن جرائم المال العام تتطلب لقيامها ،كما           
هو الشأن لباقي الجرائم، توفر الركنين المادي والمعنوي، وذلك من خالل نشاط إجرامي 

 ف إلى االعتداء على المال العام، مقرون بقصد جنائي يشترك معه في نفس الغاية.يهد

إال أن هده الفئة التي تخضع للوصف الذي حدده المشرع الجنائي المغربي لها، تفرض 
عالوة على توافر األركان العامة المعروفة، أركانا خاصة تتمثل في الصفة العمومية في 

ل العام، وصفة العمومية في الجاني أيضا أي الموظف المال محل االعتداء أي الما
 العمومي.

و بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع الجنائي قد حاول تنظيم أحكام 
براز خصوصياتها سواء من حيث التجريم أو من حيث الجزاء.  جرائم المال العام وا 

إحاطة المال العام بحماية جنائية  لكن على الرغم من محاولة المشرع الجنائي المغربي
خاصة، فإنه يبقى دون المستوى المطلوب، ذلك أنه  أغفل مثال تنظيم جريمة هامة وخطيرة 
،وهي جريمة االستيالء على المال العام.ولقد دفع هدا البياض التشريعي الذي يعانيه التشريع 

اء المغربي إلى تحمل مسؤوليته الجنائي المغربي في مجال الحماية الجنائية المال العام القض
في سد هدا الفراغ ،ونمثل لذلك بالدور الكبير الذي يضطلع به االجتهاد القضائي الوطني 
بخصوص التوسع في معايير تحديد المال العام ،أو في تعريف معيار المنفعة العامة وتحديد 

 نطاقها .

التجريم من خالل وفي األخير تشمل الحماية الجنائية للمال العام إضافة إلى 
التنصيص على األفعال و التروك المجرمة في مجال المال العام، مجال المتابعة الجنائية 
واليات حماية واسترداد األموال العمومية المنهوبة ،وعليه نتساءل هل هناك خصوصيات 

جراءاتها؟  تطبع هدا النوع من الجرائم في كل ما تعلق بالمتابعة وا 
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عالج في هده الخالصة أيضا مسألة أساسية جدا متمثلة في وعليه أثرنا أن ن   
 اإلختالالت المرتبطة بسياسة التجريم والعقاب 

 أوال: اإلختالالت على مستوى سياسة التجريم .

جرم المشرع المغربي مجموعة من األفعال التي لها مساس باألموال العامة والتي     
ري وقد تطرقنا ألهمها أنفا في هدا البحث، يمكن تعتبر أيضا من جرائم الفساد المالي واإلدا

القول أنها في مجملها ال تختلف عن ما نصت عليه بعض التشريعات المقارنة، خصوصا 
  المشرع الفرنسي إال أنها مع ذلك تتضمن مجموعة من الثغرات التي تحد من فعاليتها 

المسؤولية الجنائية ويمكن رصد هذه الثغرات على مستوى نطاق التجريم ثم على مستوى 
 للشخص المعنوي .

 على مستوى نطاق التجريم 1

لقد قطع المشرع المغربي أشواطا هامة في كل ما تعلق بتجريم األفعال الماسة بالمال 
العام سواء على مستويي مجموعة القانون الجنائي أو القوانين الخاصة. فبالنسبة لمجموعة 

لتجريم توسع في العقدين اآلخرين أكثر مما كان عليه القانون الجنائي يمكن القول أن نطاق ا
المتعلق بغسل األموال في إطار هذه  05.43سابقا السيما بعد إدماج مقتضيات القانون رقم

المدونة والتي اعتبرت جرائم الرشوة والغدر واستغالل النفوذ من الجرائم األولية المشكلة 
المرتكبة من طرف الموظف   115ال العامةالمشكلة لهذه الجريمة حيث أصبحت جرائم األمو 

 العمومي محدد في الالئحة التالية 

 ق ج ( 242و 241االختالس )ف -      
                                                           

لإلشارة فجرائم األموال العامة هده هي أيضا صور من صور الفساد المالي واإلداري التي يجرمها المشرع  المغربي، وقد قلنا أن  115
 جرائم المال العام تشكل جزء من جرائم الفساد وصورا من صوره.
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 ج ج( 244و  243الغدر)ف  -     

 ق ج( 248الحصول على فوائد من استغالل الوظيفة ) ف  -     

س األموال العامة غسيل األموال الناتجة عن الرشوة و الغدر واستغالل النفوذ واختال -     
 ق ج ( 251و  248) ف 

 ق ج ( 251و  248الرشوة : إرشاء ارتشاء )ف -    

 ق ج ( 250استغالل النفوذ ) ف  -  

 ق ج ( 254المحاباة ) ف  - 

وهذه الالئحة تعد منسجمة تماما مع ما دعت إليه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
رنة هذه الالئحة مع األفعال التي جرمتها بعض التي صادق عليها المغرب، لكن بمقا

التشريعات المقارنة كالمشرعين الفرنسي والمصري يالحظ أن المشرع المغربي يضيق إلى حد 
ما من نطاق التجريم حيث ال ينص على تجريم بعض األفعال التي لها تأثير كبير على 

مشرع الفرنسي لتجريم المساس األموال العامة، كما في حالة الصفقات العمومية التي حثت ال
وتفويت المصالح العمومية وذلك  116بحرية الولوج وبمساواة المترشحين للصفقات العمومية

 . 1995فبراير  8الصادر بتاريخ  98-127بمقتضى القانون رقم 

ومعلوم أن مجال الصفقات العمومية من أكثر المجاالت التي يحدث فيها فساد كبير 
ال العامة وتبديدها كما أن أغلب التالعبات تحدث بسبب الثغرات يؤدي إلى إهدار األمو 

                                                           

التعامل بالرشوة إلى تفويت مشاريع وصفقات لمقاولين ال يحترمون الشروط والضوابط  وفي مجال الصفقات العمومية، يؤدي116 
 .القانونية سواء في الخدمات أو البناء مما يضاعف من الضغط على الموازنة العامة للدولة

ت العمومية، وتؤدي أيضا كما تكبد الرشوة الدولة خسائر مالية كبيرة جدا، وتسبب ارتفاعا مهوال في األثمنة في مقابل ضعف الخدما
 .إلى هجرة المستثمرين األجانب
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القانونية التي تعتري النصوص المنظمة لها وغياب البعد الزجري  الرادع في هذا المجال كما 
استحدث المشرع الفرنسي جريمة أخرى لها ارتباط بجريمة االختالس، حيث جرم كل إهمال 

س لألموال العامة والخاصة الموضوعة بين يدي صدر من الموظف العمومي نتج عنه اختال
 هدا األخير بمقتضى وظيفته .

أما بالنسبة للمشرع المصري فالمالحظ أنه يوسع من نطاق الجرائم الماسة بالمال العام 
أكثر من نظيره المغربي والفرنسي، وهذا التوجه سلكته بعض التشريعات العربية المقارنة 

ي والكويتي، فالمشرع المصري أفرد بابا خاصا لجرائم العدوان على كالتشريع األردني واللبنان
المال العام، وهو يميز بين جريمة االختالس وجريمة االستيالء بغير حق على األموال 
العامة، كما أستحدث بعض الجرائم األخرى كجريمة االعتداء على العقارات العامة وجرائم 

 العامة.اإلضرار ألعمدي وغير ألعمدي باألموال 

من جهة ثانية يظهر من تقييم منظومة األفعال المجرمة من طرف المشرع      
المغربي أن هناك العديد من الثغرات و البياضات التشريعية التي تعتري هذه المنظومة على 
مستوى أغلب الجرائم مما يجعلها غير قادرة على استيعاب مختلف األفعال المرتبطة بها 

من خالل دراسة كل جريمة من هذه الجرائم في هدا الفصل األول من وهذا ما تبين لنا 
إلى عدد من  2009الرسالة، وقد أشار تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الصادر سنة 

هذه الثغرات بمناسبة تقييمه لسياسة مكافحة الفساد، حيث أعتبر هذا التقرير أن المغرب 
مالئمة لكنها غير كافية، كما أقر بأن دائرة التجريم  يتوفر على ترسانة قانونية واسعة

تستوعب تقريبا كل الجرائم المنصوص عليها باالتفاقية األممية غير أنه بعد ذلك وضع 
 األصبع على مجموعة من الثغرات التي تعتري هذه النصوص القانونية.
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موال وأول مالحظة يمكن إبدائها بخصوص الثغرات التي  تنطوي عليها جرائم األ
العامة تتعلق بجرائم االختالس والغدر، حيث يالحظ أن المشرع المغربي ال يجرم محاولة 
ارتكاب هذه الجرائم  مضيقا بذلك من نطاقها، مع العلم أن هذه الجرائم ال تأخذ في أغلبها 
وصف الجنحة وفي المقابل من ذلك نجده يجرم محاولة ارتكاب الجرائم المستحدثة كجريمة 

التي تعتبر مرجعا دوليا  117موال.  و بالرجوع إلى االتفاقية األممية لمكافحة الفسادغسل األ
منها إلى اتخاذ  27في مكافحة الفساد، وقد صادق عليها المغرب نجدها تدعو في المادة 

 تدابير تشريعية لتجريم المشاركة والمحاولة في األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية،

انون المقارن فيالحظ أن التشريع الفرنسي الذي اعتمدنا عليه في أما على مستوى الق 
 الدراسة المقارنة يجرم محاولة ارتكاب هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بجرائم الرشوة يتبين من تحليل أركانها أن المشرع المغربي ال يجرم 
ئق تؤكد الوساطة فيها مما يشكل فراغا تشريعيا في هذا المجال بالرغم من أن هذه الحقا

خطر الوساطة على أعمال الوظيفة وعلى المال العام، وتعرف الوساطة بأنها قيام الوسيط 
بربط الصلة بين الراشي والمرتشي بمساعدتهما على األعمال التمهيدية أو التنفيذية الرتكاب 

 118 الجريمة

                                                           
وهي اتفاقية متعددة األطراف تتفاوض بشأنها الدول األعضاء في األمم المتحدة. وتعد أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، 117

افحة الفساد والتي قد تؤثر على فصول على أن تقوم الدول األطراف بتنفيذ عدة تدابير لمك 8مادة  مقسمة إلى  71وتضم االتفاقية 
 .القوانين والمؤسسات والممارسات

وتهدف هذه اإلجراءات التي منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية 
االتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية  فعالة السترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ

  .األمم المتحدة لمكافحة الفساد
، 1983أحمد أجويود، جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي،الطبعة األولى، دار النشر المغربية، البيضاء، 118
 .183ص
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ق أحكام وأمام هذا الفراغ التشريعي يميل أغلب الباحثين المغاربة إلى القول بتطبي    
من مجموعة القانون الجنائي التي تعتبر  129المشاركة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 

"كل من ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في األعمال التحضيرية أو مشاركا : 
 األعمال المسهلة الرتكابها مع علمه بذلك"

ريم الوساطة هو تأثره ويبدو أن سبب عدم تنصيص المشرع المغربي على تج     
بالمشرع الفرنسي الذي لم يكن يجرم الوساطة في السابق، لكنه تدارك هذا الخلل بتجريمه 
للطلب أو القبول سواء كان مباشرة  أو بطريقة غير مباشرة  كما فعل نفس الشيء بالنسبة 

يونيو  30الصادر بتاريخ  2000-395لتجريم المكافئة الالحقة وذلك بمقتضى القانون رقم 
2000 . 

 

أما بالنسبة للمشرع المصري فهو يجرم صراحة  "وبنص خاص" الوساطة في الرشوة   
 119 .و كذا المكافأة الالحقة ويعتبرها من الجرائم الالحقة بالرشوة

ودائما في ما يتعلق بجريمة الرشوة يالحظ أن المشرع المغربي ال ينص على   
موظفي المؤسسات الدولية العمومية، وقد دعت مسؤولية الموظفين العموميين األجانب و 

االتفاقية األممية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم ارشاء أو 
 ارتشاء الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات  الدولية العمومية.

امة أيضا،ما ومن الثغرات التي تعتري النصوص الزجرية في مجال األموال الع    
عددا  43-05يتعلق بالجرائم األولية المشكلة لجريمة غسل األموال، حيث أقصى القانون 

                                                           
لوسيط في التربح من الوظيفة، دار المطبوعات الجامعية  مصطفي مجدي هرجة، جرائم الرشوة")جرائم الراشي والمرتشي وا 119

 و مايليها . 169،ص  1990االسكندرية، السنة 
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من جرائم األموال العامة التي تكون واقعيا جرائم أولية تقع عليها عمليات الغسل، مثل جرائم 
 الغش الضريبي وجرائم التهريب، وهي من أخطر الجرائم الماسة باألموال العامة، وأغلب
التشريعات المقارنة تدرجها ضمن الجرائم األولية لغسل األموال كالمشرعين المصري 
والفرنسي، باإلضافة إلى ذلك يالحظ أن المشرع المغربي ال يدرج كل جرائم األموال 
المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ضمن نطاق الجرائم األولية لجريمة غسل 

 قانون المتعلق بهذه الجريمة .األموال، بالرغم من تعديل ال

أما بالنسبة لجريمة الغش الضريبي المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب    
فقد أقصى المشرع المغربي العديد من الضرائب في مجال التجريم، واقتصر فقط على 
الضرائب الثالث الرئيسية وهي الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات 

ريبة على القيمة المضافة، في حين أن هناك ضرائب أخرى ال يقل الغش فيها تأثيرا والض
على المال العام وعلى االقتصاد الوطني، مثل ضريبة التسجيل والضريبة على األرباح 
العقارية، كما أن المشرع المغربي بتحديده لالئحة المخالفات الضريبية على سبيل الحصر 

فات األخرى والتي ال تقل خطورة من تلك المجرمة، كعدم تقدير يكون قد أقصى بعض المخال
خفاء الطبيعة  خفاء المادة الخاضعة للضريبة وعدم مسك محاسبة منظمة وا  اإلقرار الجبائي وا 
الحقيقية للتصرفات القانونية وافتعال وضعيات غير قانونية وغير واقعية، وهي ممارسات 

 120شائعة لدى الملزمين بأداء الضريبة ..

 

 على مستوى المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي:2   

                                                           
عبد الرفيع بودار، تجريم الغش الضريبي وحدود اإلدارة السياسية بالمغرب، مقال منشور بالمجلة المغربية للغدارة المحلية  120

 ،ص2012فبراير ،-،يناير 102والتنمية،العدد 
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إذا كانت جرائم االختالس والغدر والحصول على منافع غير شرعية من استغالل    
الوظيفة قد ال يتصور ارتكابها من طرف أشخاص معنوية، فإن جرائم أخرى لها تأثير كبير 

األشخاص كجرائم الرشوة والغش على األموال العامة يمكن ارتكابها من طرف هذه الفئة من 
 الضريبي وغسل األموال الناتجة عن الرشوة والغدر واستغالل النفوذ واختالس األموال العامة.

فالتطور الذي يعيشه المغرب حاليا على المستوى االقتصادي مكن األشخاص   
المعنوية من لعب دور مهم في هذا المجال، كما أن خوصصة العديد من المؤسسات 

داريا عن الدولة، مما قد يشجع على ارتكاب الع مومية االقتصادي أتاحت لها استقالال ماديا وا 
بعض الجرائم المالية كالرشوة والغش الضريبي من طرف األجهزة واألشخاص المسيرين لهذه 
المؤسسات باسم هذه المؤسسات واألجهزة ولحسابها، وقد أشار تقرير الهيئة المركزية للوقاية 

إال أن عدم تقرير المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية عن جرائم  2009ة لسنة من الرشو 
 الرشوة يعد من العوائق التي تحد من فعالية مكافحة الفساد بالمغرب.

الدول  26وبالرجوع إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد نجدها تدعو في المادة   
دابير لتقرير مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن األطراف فيها إلى اعتماد ما يلزم من ت

المشاركة في األفعال المجرمة وفق هذه االتفاقية، كما  تنص على جواز أن تكون مسؤولية 
الشخصيات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية، هذا دون المساس بالمسؤولية الجنائية 

 للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت تلك الجرائم.

بين التشريعات المقارنة التي أقرت بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في  ومن   
جريمة اإلرشاء نجد أن المشرع الجنائي  الفرنسي، الذي اعتبر أن عقوبة الغرامة والعقوبات 

 25-433اإلضافية المنصوص عليها في المدة 
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 121  .يعلى المستوى األوربي أو الدول  6.435على المستوى الوطني والمادة 

 ثانيا: اإلختالالت على مستوى  السياسة العقابية    

ويقتضي تقييم السياسة العقابية المتبعة في مكافحة جرائم المال العام تسليط الضوء على 
 تطور المنظومة العقابية في هذه الجرائم ثم دراسة األثر الردعي للعقوبات الحالية .

 ال العام .تطور المنظومة العقابية في جرائم الم1  

اختلفت التشريعات المقارنة في تعاملها مع مسألة تحديد العقوبات المطبقة على جرائم       
المال العام المرتكبة من طرف الموظف العمومي، وذلك ارتباطا بالوضعية االقتصادية 

 واالجتماعية لكل بلد، وبطبيعة النظام السياسي واالقتصادي المعتمد لديها.

يعات من تشددت في العقاب على هذه الجرائم بما يتالءم مع خطورتها فمن التشر      
وأثارها البليغة على أمن واستقرار المجتمع لديها، فأدرجتها ضمن صنف الجنايات وعاقبت 
عليها عقوبات شديدة سواء على مستوى العقوبة السالبة للحرية أو على مستوى الغرامات 

 ومن ذلك المشرع الجنائي المصري.

وفي مقابل  هذا التوجه، سلكت تشريعات أخرى مسلك التخفيف في العقاب على هذا     
دراجها ضمن صنف الجنح، كما هو األمر بالنسبة للمشرع الجنائي  الصنف من الجرائم، وا 
الفرنسي، الذي اتجه مؤخرا إلى اعتبار هذه الجرائم من فئة الجنح لكنه مع ذلك يقرر لها 

ما قارناها بتشريعات أخرى، كما رفع من قيمة الغرامات  عقوبات حبسية مرتفعة إذا
أما بالنسبة للمشرع الجنائي المغربي، فيتبين باستقراء مختلف العقوبات المحددة 122المالية

                                                           

379.-hel veron ; droit pénal spécial ;op cit ; pp378 mic- 121 
 من القانون الجنائي الفرنسي . 432-17إلى 432-10راجع المواد  122
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لهذه الجرائم، أنه يجمع بين التوجهين المذكورين، حيث يميز بين صنفين من الجرائم تبعا 
درهما، اعتبرت الجريمة  100.000ذا الحق مبلغلقيمة الحق الذي وقع عليه، فكلما تجاوز ه

جناية وطبقت في حقها عقوبات مشددة، وكلما قلت قيمة الحق عن هذا المبلغ أخذت 
 الجريمة وصف جنحة وعوقب عليها بعقوبات مخففة.

 .األثر الردعي للمنظومة العقابية في جرائم المال العام 2  

لمكافحة الفساد الدول األطراف فيها إلى اتخاذ  من االتفاقية األممية 30تدعو المادة      
تدابير لتحقيق الفعالية القصوى إلنفاذ القانون التي تتخذ بشأن األفعال المجرمة، مع  إبالء 

 االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.

مال واستناد إلى هدا المقتضى فإن المنظومة العقابية المتعلقة بالزجر عن ارتكاب جرائم ال  
العام، تبدو لنا قاصرة عن تحقيق األثر  الردعي الالزم  في هذا الصنف من الجرائم، وذلك 

 بالنظر إلى اإلختالالت التي تعتريها والتي تحد من فعاليتها. 

ومن هذه اإلختالالت نجد معيار تصنيف هذه الجرائم وتحديد العقوبات المطبقة عليها      
أن المشرع الجنائي المغربي تبنى موقفا في العقاب على جرائم  وفي ضوء ما تناولناه آنفا نجد

المال العام، يقوم على تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح حسب قيمة المال غير المشروع 
درهم تكيف الجريمة  100.000المحصل عليه من هذه الجرائم إذ كلما قل هذا المبلغ عن 

وكلما كان المبلغ مساويا لهذا السقف أو  على أنها جنحة ويعاقب عليها بعقوبات مخففة،
 متجاوزا له أخذت الجريمة وصف جناية، وعوقب الجاني بعقوبات مشددة.
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فهدا المعيار يعتمد على الضرر المادي للجريمة، أي موازنة العقوبة بالنتائج المادية        
قيمة األشياء ، وهو يطرح إشكاالت كبيرة على مستوى التحديد الدقيق ل123للفعل اإلجرامي 

واألموال المتحصل عليها من هذه الجريمة من طرف المحكمة، وفي هدا الصدد ذهب 
"لوصف جريمة اختالس بكونها جناية أو المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( إلى أنه 

جنحة، يجب تبيان قيمة األشياء المختلسة بدقة في الحكم أو القرار، وذلك لتمكين المجلس 
ن عدم تحديد المحكمة لقيمة األعلى من ال تأكد من سالمة تطبيق هذه األخيرة للقانون، وا 

 124األشياء المختلسة يعرض حكمها للنقض واإلبطال ".

إلى جانب ذلك انتقد الفقه الجنائي المغربي هذا التوجه، حيث يرى أحد الباحثين أن التشريع 
ي المرحلة الموازية للمحكمة الجنائي لم يكن موفقا في هذا المعيار الذي أخد به، سواء ف

 الخاصة للعدل أوفي المرحلة الموالية إللغائها ويبرر ذلك باالعتبارات التالية:

أن المشرع استند فيه إلى الضرر المحدث، وليس إلى طبيعة المجرم أو خطورته أو  1    
 مركزه القانوني.

والعقوبات ال تستند إلى  أن قيمة المبلغ المستند إليها كأساس للتمييز بين الجرائم 2   
اعتبارات موضوعية، بقدر ما تستند إلى اعتبارات اقتصادية غير ثابتة .. األمر الذي 

 يستدعي من المشرع المغربي التدخل في كل مرة للرفع من هذه القيمة.

                                                           
 228أحمد الخمليشي "القانون الجنائي الخاص "م س ، ص  123
:م.ق.م.أ، عدد ، منشور ب58310.في الملف الجنائي عدد 24/12/1980، صادر بتاريخ 1274قرار المجلس األعلى، عدد  124
 .126،ص 28
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أن الظروف التي اعتمد عليها المشرع على هذا المعيار، أصبحت متجاوزة خاصة بعد  3
خصخصة قطاعاتها االقتصادية أو بعض مرافقها العامة، مما جعل  لجوء الدولة إلى

 125.الموظف لم يعد عصى الرحى لهده المرافق إال بالنظر إلى مركزه القانوني

وبالرجوع إلى التشريعات الجنائية المقارنة، نجد أن أهمها قد هجر هذا المعيار لعدم          
شرع الجنائي الفرنسي اعتمد مبدأ الحكم بعقوبة فعاليته وبسبب اإلشكاالت التي يثيرها، فالم

حبسية قارة وغرامة مالية في جميع األحوال دون اعتبار للنتائج المادية للفعل اإلجرامي سواء 
كانت جسيمة أو خفيفة، بل أكثر من ذلك لم يتح للمحكمة إمكانية االختيار بين حدين أدنى 

ذا المشرع أصبح يأخذ بمعيار لخطورة وأقصى للعقوبة الحبسية والغرامة، وبالتالي فه
 اإلجرامية للشخص المرتكب لهذه الجرائم.

ومن االختالالت  األخرى التي تحد من  فعالية المنظومة العقابية في جرائم المال العام 
في التشريع المغربي، التفاوت الملحوظ بين الغرامات المطبقة على الجرائم المنصوص عليها 

ون الجنائي وبين تلك المطبقة على الجرائم المنصوص عليها بمقتضى مجموعة القان
 بمقتضى نصوص خاصة، وعدم مالئمتها لخطورة األفعال المرتكبة .

ومن بين تجليات هذا التفاوت نجد العقوبات المطبقة على جريمة تسخير أمالك الدولة 
مدونة  في الدعاية االنتخابية  حيث تختلف الغرامات المطبقة على نفس الفعل بين

االنتخابات وبين القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، ثم التفاوت الموجود بين 
 الغرامة المطبقة على جريمة الرشوة والغرامة المطبقة على جنحة استغالل النفوذ.

                                                           
، 2005محمد التغدويني، إشكالية التجريم في التشريع الجنائي المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة أنفو برانت فاس، المغرب، سنة  125
 182.و181ص 

 



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

104 

 

أما بالنسبة لعدم مالئمة نظام الغرامات لخطورة األفعال المرتكبة، فيتجلى هذا بشكل  
ى مستوى الحد األدنى لهذه الغرامات والذي يعتبر جد منخفض، إذا ما قورن واضح عل

بالغرامات المطبقة على بعض الجرائم المستحدثة، كما أنه ال يواكب تطور المستوى 
االجتماعي و االقتصادي الحالي، و ال يناسب ارتفاع العائدات اإلجرامية التي أصبحت 

 تذرها هذه الجرائم على مرتكبيها.
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 للحماية اإلجرائي اإلطار:  الثاني الفصل

 العام للمال الجنائية
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تقتضي الحماية الجنائية للمال العام عالوة على تجريم األفعال اإلجرامية التي تشكل      
تمس المال العام كجريمة االختالس والتبديد واحاطتها بقواعد خاصة تهدف إلى تحقيق  مجرائ

الالزمة والمطلوبة للمال العام تقتضي امتداد هذه القواعد إلى ما هو إجرائي يخص  الحماية
اآلليات الكفيلة بتحقيق تلك الحماية، والتي يجب أن تشمل مختلف مراحل الدعوى  العمومية 
بدءا بآليات البحث والتحقيق وكيفية تحريك الدعوى العمومية، وكذا المساطر الخاصة 

 بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة في الموضوع.بالمحاكمة، وانتهاء 

مع التأكيد من خالل البحث والدراسة على الدور ألطالئعي الذي يضطلع به القضاء لحماية 
المال العام عالوة على دور المؤسسات األخرى التي لها دور الرقابة عليه كالمجالس 

 .الجهوية للحسابات و للمؤسسات األخرى ذات الطابع اإلداري

وعليه ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين األول ونتناول فيه المتابعة والمحاكمة 
في جرائم المال العام. و مبحث ثاني و نعالج من خالله اآلليات القضائية لحماية المال 
العام وتقيم الدور القضائي في كبح جرائم المال العام.
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 العامة األموال جرائم في والمحاكمة دعوىال :األول المبحث   

 

اقتصادياتها  بالنظر إلى ما  من المسلم به أن الفساد يهدد استقرار المجتمعات و         
ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات وما يؤدي إليه من إفراغ كل مخططات اإلصالح 

ورغم الخالف حول طبيعة التنموية من محتواها، نتيجة تراجع سيادة القانون واحترامه، 
الوظيفة القضائية ما إذا كانت  وظيفة عالجية أم وظيفة وقائية أو االثنين معا، فان األكيد 
أن دور القضاء في مكافحة جرائم الفساد يبقى مهما ويتراوح بين الدور العالجي المتمثل في 

لدور الوقائي المتمثل الردع الخاص من خالل المحاسبة والعقاب واسترداد المال العام وبين ا
في الردع العام نتناول وفي هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين أساسيين األول حول 
موضوع تحريك الدعوى العمومية  واالختصاص والبحث عن إمكانية وجود خصوصيات 
تطبع المتابعة في جرائم المال العام ودور المتابعة في الحد من هد الجرائم لكونها تحقق 

أساسيا متمثال في عدم اإلفالت من العقاب ومحاسبة المتورطين في هكذا جرائم عالوة  مبدءا
على التطرق من خالل مطلب ثاني للمحاكمة الزجرية وخصوصياتها وطبيعة إجراءاتها 

 والجهات التي من خاللها تحيل عليها  هذا النوع من القضايا الهامة
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 جرائم في سقوطها وأسباب العمومية الدعوى يكتحر: األول المطلب          

 العام المال

لقد منح مشرع المسطرة الجنائية مبدئيا سلطة تحريك الدعوى العمومية بصريح العبارة        
إلى النيابة العامة كما يمكن لبعض الجهات ذلك في حدود معينة. )يقيم الدعوى العمومية و 

مكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا، يمكن أن يمارسها قضاة النيابة العامة، كما ي
 يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في القانون( .

وعليه يظهر أن النيابة العامة هي صاحبة االختصاص األصيل في تحريك الدعوى    
والتي   126العمومية، إال أن ذلك ال يمنع  "وفقا لمقتضيات القانون"  بعض الجهات األخرى

قانون المسطرة الجنائية، بحيث يمكن لفئة  من  3عددها المشرع المغربي من خالل المادة 
الموظفين إقامة الدعوى العمومية، أو الطرف المتضرر وفقا للشروط  المحددة في القانون، 
إال أنه على مستوى جرائم المال العام محل الدراسة وبالنظر إلى بعض الفئات من المجتمع 

ترتكب هذه الجرائم لتبقى فعالية المتابعة الجنائية جد محدودة، خاصة على مستوى التي 
سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية. واألصل أن الدعوى العمومية ال تنتهي إال 

                                                           
ية في جرائم المال وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان المشرع المغربي قد وسع من دائرة الجهات المخول لها تحريك الدعوى العموم - 126

العام فإن بعض التشريعات المقارنة، ونخص بالذكر التشريع الكويتي الذي ركز هذه السلطة بيد النيابة العامة حيث نص على ذلك 
المتعلق بحماية المال العام والتي جاء فيها ما يلي  تختص النيابة العامة دون غيرها  1993لسنة  1من قانون  5صراحة في المادة 

( والجرائم المرتبطة 1993لسنة  1تحقيق والتصرف واإلدعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون رأي القانون بال
 بها( 

والذي يعطي  17/19600من قانون اإلجراءات الجزائية  9ويعد هذا المقتضى استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 
 في الجنح واالدعاء فيها لمحققين ينتمون لدائرة الشرطة واألمن العام.حق التحقيق والتصرف 
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بصدور حكم جنائي بات من طرف القضاء  ألن غاية هذا األخير هي الوصول إلى معاقبة 
تحقيقا لمقاصد معينة في إطار السياسة الجنائية المتبعة، قد يرى  الجاني وردعه إال أنه

المشرع توقيف الدعوى قبل نهايتها الطبيعية لذلك أوجد مجموعة من األسباب توقف الدعوى 
 العمومية قبل أوانها وتسمى هذه األسباب فقها بأسباب سقوط الدعوى العمومية.

ين األولى نأتي فيها عل تحريك الدعوى وعليه سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب إلى فقرت
العمومية، ومن هي الجهات المختصة والفقرة الثانية نعالج فيها موضوع أسباب سقوط 

 الدعوى العمومية.

 بالبحث المكلفة والسلطات العام، المال جرائم في العمومية الدعوى تحريك: األولى الفقرة

 والتحري

 الجنائية على أنه:تنص المادة الثالثة من قانون المسطرة 

" تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها 
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون 

 المكلفون بذلك قانونا.

ا القانون إذا أقيمت الدعوى يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذ
العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، 

 فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة المغربية".
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في القانون هي تلك الوسيلة القانونية التي تمكن من اللجوء إلى   127تعتبر الدعوى العمومية
ستيفاء الحقوق، هذا عند إحداث ضرر ما، أما إذا كان الضرر عاما هنا السلطة القضائية ال

نكون بصدد دعوى عمومية وهي حق ينشأ للمجتمع الحق في المطالبة بتوقيع العقاب على 
 مرتكب الجريمة نتيجة ما سبب هذا األخير من ضرر عام على المجتمع.

ملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع وعليه فالدعوى العمومي هي تلك الوسيلة القانونية التي ت
 العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي.

 ومنه يسوغ لنا طرح السؤال التالي: ما هي طرق تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المالية؟

ولإلجابة على هذا السؤال البد من المرور عبر مسألتين هامتين لتمثيل هذه اإلشكالية  
ح لنا بفهم من هي الجهات المختصة في تحريم الدعوى العمومية في هذا النوع بشكل يسم

 من الجرائم الذي كما أسلفنا له خصوصيته.

 أ. من لهم الحق في تحريم الدعوى العمومية في الجرائم المالية:

قضاء النيابة العامة: )الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام لدى محاكم 
 ئناف التي تحتوي على أقسام جرائم األموال، ووكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية.(االست

تعتبر النيابة العامة المحرك الرئيسي للدعوى العمومية إلى جانب المتضرر من الجريمة وكذا 
الجهات التي عهد لها القانون بذلك في حين تمارس الدعوى العمومية فقط من طرف النيابة 

رتكبت الجريمة بدائرة نفوذها أو كان المشتبه فيه مقيما بدائرتها أو ثم إلقاء القبض العامة إذا ا

                                                           

وهي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم، وال يجوز توقيع هذا الجزاء إال بإتباع إجراءات 127  
صدور حكم في موضوع هذه الدعوى كما يمكن أن دقيقة تبتدئ بتحريك الدعوى العمومية أمام الجهة القضائية المختصة، وتنتهي ب

 .تنقضي هذه الدعوى قبل صدور الحكم، وذلك بأحد أسباب السقوط التي ينص عليها القانون
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، كما يبقى لها الحق من خالل سلطة المالئمة في حفظ الملف دون أن تكون 128عليه بها
ملزمة بتعليل قرارها، و الجدير بالذكر هو كون النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوى العمومية 

 اكم.في مختلف المح

إن المشرع المغربي خول للنيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية وحدد طرقا دقيقة لذلك 
 حسب نوع كل جريمة.

وهكذا فتحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة االبتدائية يتم من طرف وكيل الملك أو أحد 
لما كانت نوابه كلما تعلق األمر بجريمة من الجرائم المالية تكتسي وصف جنحة )وذلك ك

المبالغ المتحصل عليها من الجريمة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم(، االستدعاء المباشر 
والذي بمقتضاه يتم توجيه وثيقة رسمية وموقعة إلى المتهم الذي يتم إشعاره بكون القضية 

 129.من ق. م . ج( 312و  311ستحال على جلسة األحكام )المادة 

شرة دون اللجوء إلى استدعائه، في حالة ضبطه متلبسا يعرض المتهم على الجلسة مبا -
أو بسبب انعدام ضمانات الحضور،  حيث  من قانون المسطرة الجنائية( 56لمادة بالجنحة )ا

يتم استنطاقه من قبل وكيل الملك أو نائبه ويتم إشعاره بحقه في تنصيب محام وعرضه في 

                                                           
أحمد الدريوش، الشكاية المباشرة من خالل اجتهاد القضاء، تعليق عل قرار المجلس األعلى على الغرفة الجنائية )القسم الثالث(  - 128

 .171)... منشور في ندوات محكمة االستئناف بالرباط ص  14072ملف جنحي عدد  17/03/1999بتاريخ  صادر 533/5عدد 
 

من قانون المسطرة الجنائية اآلتي )يحضر المتهمون شخصيا ما لم تعفهم المحكمة من  311بحيث قد جاء في المادة   -  129
والفقرة  311جلسة باستثناء الحاالت المنصوص عليها في المادة بعد أن يحضر في ال 314الحضور طبقا للفقرة الثانية من المادة 

 .314الثانية من المادة 
بعده أو المسطرة الغيابية في  395وما يليها إلى غاية المادة  391والمادة  314إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 

 القضايا الجنائية.
 لمعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء )...(.يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم ا
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قدم كفالة مالية أو شخصية )المادتان حالة اعتقال على جلسة الحكم أو في حالة سراح إن 
 130قانون المسطرة الجنائية(  749ق. م . ج   385

أما بخصوص أقسام جرائم األموال بمحاكم االستئناف، فإن السيد الوكيل العام للملك أو نوابه 
يقومون بتحريك الدعوى العمومية في الجنايات )الجرائم المالية التي تفوق المبالغ المتحصلة 

 والتي تفوق مائة ألف درهم(.منها 

وذلك إما بواسطة اإلحالة المباشرة على غرفة جنايات األموال إذا تعلق األمر بجناية     
من قانون المسطرة  73متلبس بها وكانت القضية جاهزة للحكم وذلك حسب مقتضيات المادة 

و أحد نوابه يستفسر الجنائية، وهي حالة غير عامة وفي هذه الحالة فإن الوكيل العام للملك أ
ال عين له من طرف رئيس غرفة  المتهم عن هويته ويشعره بحقه في تنصيب محام، وا 

ما يقوم الوكيل العام للملك بإحالة القضية على قاضي التحقيق 131جنايات األموال ، وا 
 132.المكلف بالجرائم المالية من خالل ملتمس إجراء تحقيق

العامة في هذه األخيرة تمارس الدعوى العمومية  أما فيما يخص محكمة النقض فإن النيابة
 في أحوال خاصة.

                                                           
 74من قانون المسطرة الجنائية  على أنه "يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة  385تنص المادة   - 130

 من هذا القانون بدون سابق استدعاء وفي كل األحوال اخل أجل ثالثة أيام)...("
لتلبس في الجرائم المالية )باستثناء جريمة الرشوة (  يتم إحالة القضية في الواقع العملي دون سلوك نظرا لصعوبة تحقق حالة ا  - 131

 مرحلة التحقيق.
رافعي عبد الغني، النيابة العامة أمام المحاكم العادية واالستثنائية ودورها خالل مسطرتي االمتياز القضائي و الحصانة   - 132

 .39ص  2007رباط ، الطبعة األولى، سنة القانونية ،مطبعة دار السالم ال
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وتطرح مسألة االمتياز القضائي إشكالية مهمة، نظرا لتركيز المشرع المغربي على 
التجريم وتشديد العقاب بخصوص الجرائم المالية المشمولة بحق االمتياز مما ينعكس على 

من الجرائم كما هو الشأن بالنسبة للجنايات  قواعد تحريك الدعوى العمومية في هذا النوع
 133.والجنح المالية المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين السامين

وفي اعتقادنا أنه من خالل تعديل قانون المسطرة الجنائية األخير أن االمتيازات التي 
من شأنه  كان يتمتع بها هؤالء الموظفون العموميون على مستوى الجهة المختصة بالمتابعة،

أن يساهم في تسهيل تحقيق متابعتهم عن ما اقترفوه من جرائم أثناء قيامهم بمهامهم أو التي 
يمكن أن يقترفوها وخاصة إذا ما علمنا أن أهم الموظفين وأكثرهم تعامال بالمال العام بحكم 

مة وظائفهم أو بسبب النفوذ الذي يمكن أن تمنحه لهم هذه الوظائف، عالوة على كون محاك
هؤالء األشخاص أمام المحاكم العادية فيه تعزيز وتكريس لمبدأ أساسي تقوم عليه العدالة 

 الحقيقية أال وهو المساواة أمام القانون.

 وبالعودة إلى المسطرة المتبعة في إطار االمتياز القضائي هي كاآلتي:

الملك أو  + إذا كان الفعل المشكل لجناية أو جنحة مالية ينسب إلى مستشار لجاللة
عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة أو قاضي بمحكمة النقض أو 

                                                           
من ق. م . ج أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاضي بمحكمة االستئناف أو قاض أو رئيس  260ففي هذا اإلطار أوردت المادة  - 133

دى محكمة محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك ل
النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان األمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة 

 اإليجاب تعين محكمة االستئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني باألمر مهمته".
"إذا نسب لباشا، أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد او لضابط شرطة قضائية من ق. م . ج إلى أنه  268كما أضافت المادة 

 من غير القضاة المشار إليهم في  المواد السابقة ارتكابه لجنائية أو جنحة أثناء مزاولته لمهامه، فإن الرئيس األول لمحكمة االستئناف
ك، يقرر ما إذا كان يقتضي األمر بإجراء البحث وفي حالة اإليجاب يعيش المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام لجاللة المل

 مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمته".
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المجلس األعلى للحسابات أو عضو في المحكمة الدستورية أو إلى والي أو عامل أو رئيس 
أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام لديها أو ضابط شرطة قضائية 

وع التراب الوطني، فإن المتابعة ال تتم إال بعد ملتمس الوكيل العام يزاول مهامه في مجم
عند  –للملك لدى محكمة النقض في الغرفة الجنائية بذات المحكمة بأن تأمر بإجراء تحقيق 

 134.من طرف أحد أعضائها –االقتضاء 

من قانون المسطرة   265ومن خالله يتبين بجالء أن المتابعة في نطاق المادة 
ية  تتم من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض أو من طرف أحد أعضاء الغرفة الجنائ

الجنائية بنفس المحكمة بصفته قاضيا للتحقيق سواء تعلق األمر بجناية أو جنحة مالية 
 منسوبة لهاته الفئة.

إذا كان الفعل المشكل لجناية أو جنحة مالية، منسوبا إلى قاض بمحكمة استئناف أو 
تدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بالمجلس الجهوي رئيس محكمة اب

للحسابات، فإن المتابعة تتم إما من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض أو من طرف 
مستشار بمحكمة االستئناف المعينة من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بصفته قاض 

 135التحقيق.

ذا كان الفعل المشكل لجناية أو جنحة مالية، منسوبا إلى باشا أو خليفة أول لعامل  وا 
أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية، أثناء مزاولة  مهامه، فإن المتابعة تتم من 
طرف الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف أو المستشار المكلف بالتحقيق بنفس المحكمة 

                                                           
 من قانون المسطرة الجنائية 265المادة  - 134
 من قانون المسطرة الجنائية 266المادة  - 135
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ناء على ملتمس الوكيل العام للملك بها  المعين من طرف الرئيس األول لهاته المحكمة ب
 قانون المسطرة الجنائية .  267المادة 

والجدير بالذكر أن النيابة العامة تضع يدها بخصوص هذا النوع من الجرائم أي  
الجرائم المالية بناء على شكايات أو وشايات، إما من طرف المتضرر مباشرة أو من طرف 

ليها الفاعل غير أنه خالفا لما كان عليه األمر في ظل اإلدارات المعنية التي ينتمي إ
، غير أن هذه الشكايات ال تشكل قيد من 136االختصاص الموكول لمحكمة العدل الخاصة

قيود المتابعة، اذ يمكن للنيابة العامة أن تضع يدها على القضية مباشرة كما يمكن للطرف 
يق الشكاية المباشرة عند توفر المتضرر سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أن يسلك طر 

 شروطها.

ونسجل هذه النقطة اإليجابية الهامة والتي وفرها المشرع المغربي المتمثلة في  السماح لألفراد 
بإمكانية تحريك المتابعة بشأن هذه الجرائم، إما من خالل  تقديم شكاية مباشرة لقاضي 

 التحقيق أو قضاء بحكم، مع مراعاة حاالت استثنائية.

بهذا نفهم أن التبليغ عن الجرائم المالية وكشفها في ظل التشريع المغربي، تشكل نظاما  و
 شموليا واسع النطاق وفق ما يلي:

 ب. صالحية اإلدارات العمومية في تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المالية؟

حكمة العدل مما ال شك فيه أن التعديل الذي لحق التنظيم القضائي المغربي بحذف م      
الخاصة وتعويضها بأقسام جرائم األموال لمجموعة من محاكم االستئناف يقودنا إلى التساؤل 

                                                           
بأمر كتابي من وزير العدل وتحال القضية فحسب مقتضيات الفصل الثامن تحرك الدعوى العمومية أمام محكمة العدل الخاصة  - 136

فورا على قاضي التحقيق بناء على طلب إجراء التحقيق الذي تقدمه النيابة العامة وعكس ما جاء به قانون المسطرة الجنائية الذي خول 
 تحريك الدعوى العمومية لجهات أخرى.



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

116 

 

عن التعديالت اإلجرائية التي لحقت إقامة الدعوى العمومية والقيود التي كانت تضيق من 
 مجال المتابعة و المساءلة الجنائية في الجرائم المالية؟

بتقديم شكاية من الجهة اإلدارية  137ريك الدعوى العموميةوبخاصة كل ما تعلق بتقييد تح
 التي ينتمي إليها الجاني إلى وزير العدل الذي يملك سلطة المالئمة.

ونظرا أيضا لالرتباط الوثيق ما بين الجرائم المالية وعمل اإلدارة وتسيير المرفق العمومي، 
طريق اكتشاف إختالالت مالية  فإن وضع النيابة العامة يدها على القضية غالبا ما يتم عن

أو إدارية ذات طابع جنائي من طرف اللجان المكلفة بالتفتيش أو غيرها، مما يلزمها القانون 
 بتقديم شكايات للجهات المختصة.

 

 

 الشكاية الموجهة من طرف الجهات الرسمية:

بالبحث مختلف األجهزة التي يتم التعامل معها من قبل األجهزة القضائية المكلفة     
والتحري بخصوص الجرائم المالية مع وجوب التذكير بأن الشكايات المقدمة من طرف هذه 

 الجهات ال تعد قيدا من قيود المتابعة في هذا النوع من الجرائم.

 الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة:

الحياة تعد هذه الهيئة من آليات الوقاية من الفساد ونظرا لمحوريتها في مجال تخليق    
إلى مصاف المؤسسات الدستورية ومن مهامها  2011العامة ثم االرتقاء بها بموجب دستور 

                                                           
دها و إنما أوكل القانون لجهات أخرى حق القيام بذلك كما بحيث أن النيابة العامة ال تحتكر حق تحريك الدعوى العمومية بمفر 137

 .أشارت إلى ذلك المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية
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التنسيق في مجال السياسات الوقائية من الرشوة و اإلشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها 
وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، لها صالحيات أهمها إخبار السلطة القضائية 

يع األفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبر أفعاال من المختصة بجم
 138.شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون 

                                                           
مع مالحظة أساسية متمثلة في أن المرسوم  المحدث لهذه الهيئة ينص بشكل واضح على أنه يقصد بالرشوة في أحكامه كل   - 138

واالختالس، وهو ما يعني أن مهام هذه الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تشمل جميع جرائم  جرائم الرشوة واستغالل النفوذ والغدر
 الفساد المنصوص عليها في القانون المغربي.
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 وحدة معالجة المعلومات المالية  

المتعلق بمكافحة غسل  43-05ثم التنصيص على هذه الوحدة في القانون تحت رقم      
ن التعديالت على مقتضيات مجموعة القانون الجنائي األموال، والذي أدخل مجموعة م

بهدف تجريم غسل األموال وتحديد العقوبات المرتبطة بهذه الجريمة وسن إجراءات خاصة 
 139بالوقاية من غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وقد عهد لهذه الوحدة بمجموعة من المهام عل رأسها جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة     
موال، فضال عن إلزامها وبمجرد توصلها بمعلومات تبرر وجود أفعال من شأنها أن بغسل األ

 تكون جريمة غسل األموال، بإحالة األمر على النيابة العامة.

 المحاكم المالية: 

تعد هذه المحاكم المالية من بين أهم اآلليات للمساءلة والرقابة المالية الالحقة والتي       
قيق مبادئ وقيم الحكامة الجيدة و خاصة في مجال التدبير العمومي، أنشئت ألجل وغاية تح

عالوة على  كل ما يكشف عنه التحقيق من أفعال تشكل جريمة على وزير العدل من اجل 
 تحريك مسطرة المتابعة القضائية وتطبيق القانون.

                                                           
وتكون الوحدة والتي ثم إحداثها  لدى الوزارة األولى من ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية المعنية بجرائم الفساد وغسل  - 139

ة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية والبنكية، وهو ما يجعل هذه الوحدة مؤهلة إلى حدود ما لبناء نظام فعال للوقاية من األموال إضاف
غسل األموال وكشف جميع العمليات المرتبطة به، خاصة إذا ما علمنا تمتعها باالختصاصات واالستقاللية الضرورية  ألداء مهامها 

 دما ثم مالئمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.على الوجه المطلوب ، وخاصة بع
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الذي يسمح وينبغي التذكير في هذا اإلطار أن المغرب يأخذ بنظام الدعوى الموازية       
بتحريك الدعوى الجنائية بموازاة مع ممارسة دعوى التأديب المالي بالمحاكم  المالية، فإعماال 

من مدونة المحاكم المالية، فإنه كلما تبين من خالل عملية تدقيق  162و  111للمادتين 
حسابات المؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس األعلى للحسابات، بوجود أفعال تستوجب 

ة ذات طابع جنائي، رفع الوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور األمر من تلقاء نفسه عقوب
أو بإيعاز من الرئيس األول إلى النيابة العامة  قصد اتخاذ ما تراه مالئما، ويخبر بذلك 
السلطة التي ينتمي إليها المعني باألمر، مع إخبار النيابة الهامة المجلس بالتدابير التي  

، بحيث أن رئيس النيابة العامة يقوم  إجراء األبحاث الالزمة ومتابعة األفعال الجرمية اتخذتها
حالتهم على المحكمة المختصة من أجل محاكمتهم وفق القانون.  140وا 

أما فيما تعلق بعالقة النيابة العامة، لدى المجلس األعلى للحسابات بالنيابة العامة لدى 
ل أن الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات المحاكم العادية، فإنه يمكن القو 

يعتبر كهمزة وصل في إطار العالقة القائمة بين هذه المؤسسة الدستورية والمحاكم العادية 
من جهة وأقسام جرائم األموال بمحاكم االستئناف من جهة أخرى، سيما عند تطبيق المادة 

على أنه : )ال تحول المتابعات أمام ، والتي تنص 141من مدونة المحاكم المالية  111
 المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.

                                                           
نبيل بوعاود، خصوصيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية، بحيث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، السنة   - 140

 28، ص  2011/2013
الصادر في  1-02-124لمالية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم المتعلق بمدونة المحاكم ا 62.39تم إصدار القانون رقم   - 141

أغسطس  15 1423بتاريخ جمادى األخيرة  5030الجريدة الرسمية عدد  2002يونيو  13الموافق ل  1423تاريخ فاتح ربيع اآلخر 
تنفيذ الظهير الشريف رقم الصادر ب 2008للسنة المالية  3807من قانون المالية رقم  13مغير ومتمم بالمادة  2294ص  2002
 4605( ص 2007ديسمبر  31) 1428ذو الحجة  20بتاريخ  211-07-1
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ذا  اكتشف المجلس أفعاال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية بالنسبة للمعنى باألمر،  وا 
ذا كان  والتي تخبر المجلس خالل أجل ستة أشهر وببيان معلل بالتدابير التي اتخذتها، وا 

يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك األمر من األمر 
تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس األول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مالئما، وأخبر 

 بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني باألمر ، ويخبر وزير العدل المجلس.

ى للحسابات يقوم بتقويم وتقدير المسؤولية التي يتحملها المحاسب ومن ثم فإن المجلس األعل
العمومي من حيث تسيير وتدبير األموال العمومية، أما فيما يخص اختصاص المتابعة 
ومعاقبة المتهمين جنائيا فيعود للمحاكم العادية )أقسام جرائم األموال( مما يجعل الحديث عن 

المالية وأقسام جرائم األموال أمرا بعيد المنال في الوقت  جسور التعاون والتنسيق بين المحاكم
الراهن في غياب الظروف المالئمة التي تكتنف العمل القضائي، والتي ال تسمح بخلق 

 وتسهيل التعاون الحقيقي بينها وبين المؤسستين القضائيتين.

 مجلس المنافسة: 

ة الحرة والتنافسية المفتوحة، يعتبر مجلس المنافسة من آليات ضمان المنافس           
وصيانة وضمان حرية السوق من كل أشكال االحتكار كما يعمل على إحالة كل فعل يضر 

 بحرية األسعار والمنافسة على السيد وكيل الملك.

وهي األخرى قد تم االرتقاء بهذه المؤسسة إلى مصاف المؤسسات الدستورية المنصوص 
صا من المشرع الدستوري على التأكيد على الدور ، وفي ذلك حر 2011عليها في دستور 

 المهم الذي تضطلع به هذه المؤسسات في حماية المال العام.

 مؤسسة الوسيط:
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ثم إحداث هذه المؤسسة من أجل إضفاء الفعالية و النجاعة على الدور الذي كان منوطا    
ضة عليها وفي كل ما بمؤسسة ديوان المظالم، واإلسهام في إحقاق الحق في النوازل المعرو 

يتعلق بعالقة المواطنين أو المرتفقين بمختلف اإلدارات كما تم االرتقاء بها في الدستور 
 الجديد للمملكة إلى مصاف المؤسسات الدستورية هي األخرى.

وباإلضافة إلى هذه المؤسسات المذكورة فقد ثم إحداث مؤسسات أخرى موازية تعمل هي 
العامة وتضييق الخناق على أسباب انتشار الفساد والرشوة، وعلى األخرى على تخليق الحياة 

رأسها اللجنة الوطنية لتحسين وتطوير مناخ األعمال والوقاية من كل الممارسات االقتصادية 
غير المشروعة، زد على ذلك تدعيم آليات الرقابة على اإلدارات من خالل تقوية دور 

 Marocدون إغفال اإلستراتيجية الرقميةواختصاصات المفتشيات العامة للوزارات، 
Numérique    التي تتغيا تطوير االقتصاد الرقمي واإلدارة االلكترونية باإلضافة إلى دورها

 الفعال في تدعيم أسس الشفافية ومحاربة الفساد.

 الشكاية الموجهة من طرف المتضرر

خول المشرع للمتضرر  باإلضافة إلى المؤسسات واإلدارات العمومية والشبه عمومية     
الحق في تقديم شكايته ضد أي موظف يرتكب فعال من األفعال المنصوص عليها في 

من القانون الجنائي، كما خوله الحق في تحريك الدعوى العمومية   256إلى  241الفصول 
 عن طريق الشكاية المباشرة،  وتتخذ شكاية الضحية المتضرر عدة صور منها 

 أمام الضابطة القضائية* الشكاية المقدمة 

 * الشكاية المقدمة أمام السيد وكيل الملك )الجنح المالية(
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* الشكاية المقدمة إلى السيد الوكيل العام للملك لمحاكم االستئناف التي تضم أقسام االمتياز 
 القضائي.

 * الشكاية المباشرة المقدمة إلى قضاء التحقيق أو قضاء الحكم مع مراعاة شروطها وحاالت
 االستثناء.

وجدير بالذكر أنه في حال إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف 
عمومي أو عون مأمور للسلطة أو القوة العمومية فانه يتعين تبليغ إقامتها إلى الوكيل 

. مع اإلشارة إلى نقطة غاية في األهمية وهي المتمثلة في كون هذا 142القضائي للمملكة
زما بالنسبة لجميع القضايا المتعلقة بالجرائم المالية رغم ارتباطها التبليغ ليس شرطا ال

عدد  بالموظف العمومي، وهو األمر الذي أكده قرار المجلس األعلى )محكمة النقض(.
 11737ملف جنائي عدد   1983( 1218بتاريخ  8082

 

 العام المال جرائم في العمومية الدعوى سقوط: الثانية الفقرة

دعوى العمومية في جرائم معينة سواء ن طرف الجهة األصلية لذلك وهي بعد تحريك ال
النيابة العامة أو من طرف الجهات االستثنائية األخرى التي خولها المشرع هذه المكنة في 
بعض الحاالت تبدأ مرحلة ثانية لها من األهمية بما كان في مسار الدعوى، بحيث تحال 

لدعوى و العمل على إصدار حكم يفصل فيها، ويبقى القضية على قضاء الحكم للنظر في ا

                                                           
وذلك من خالل الرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية مع اإلشارة أن المشرع المغربي لم يرتب   - 142

لما كان عليه األمر في القانون الملغى والذي كان يرتب جزاء عدم قبول  أي جزاء عن عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة، خالفا
 الدعوى العمومية في حالة عدم إشعار الوكيل القضائي.
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للنيابة العامة دور التتبع لجميع أطوار هذه الدعوى عبر تقديم الملتمسات واألدلة وكذا 
 الدفوعات وغيرها من اإلجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية.

واألصل أن الدعوى العمومية ال تنتهي إال بصدور حكم جنائي بات من طرف القضاء 
لكون غاية وهدف هذه الدعوى هي الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجاني وتحقيق العدل، 
غير انه تحقيقا لمقاصد معينة في إطار السياسة الجنائية المتبعة، قد يرى المشرع توقيف 

 الدعوى قبل نهايتها الطبيعية.

ألسباب لهذا شرع بعض األسباب األخرى التي توقف الدعوى قبل أوانها، وتسمى هذه ا
فقها بأسباب سقوط الدعوى العمومية، وقد حدد المشرع المغربي هذه األسباب على سبيل 

 143  .الحصر في المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية

كما أنه في الدعوى العمومية أيضا يتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت هذه الشكاية 
 على خالف ذلك، شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون

ويتضح من خالل المادة الرابعة السالفة الذكر أن أسباب سقوط الدعوى العمومية تنقسم 
إلى قسمين أسباب عامة تسقط بها الدعوى العمومية في جميع الجرائم، وهي األسباب الستة 

 المنصوص عليها في هذه المادة وهي

 * موت الشخص المتابع

 * التقادم     

 لشامل* العفو ا     

                                                           
وجاء في هذه المادة  تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي   - 143

 قرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به وتسقط بالصلح عندما ينص القانون على ذلك.تجرم الفعل وبصدور م
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 * نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل     

 * صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به      

أما السببان اآلخران فهما من األسباب الخاصة التي تتعلق ببعض الجرائم فقط عندما ينص 
م القانون على ذلك صراحة، كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الخيانة الزوجية وبعض الجرائ

 االقتصادية وهما على التوالي الصلح والتنازل عن الشكاية.

وهنا يثار السؤال التالي حول ما مدى انطباق هذه األسباب على جرائم المال العام؟ ومدى  -
 خدمتها للغايات التي أنشئ من أجلها هذا األخير؟

من الدعاوى  باعتبار الدعوى العمومية في جرائم المال العام دعوى جنائية كغيرها      
الجنائية األخرى. يمكن القول أنه من البديهي أن تخضع هذه الدعوى ألسباب السقوط 
المنصوص عليها سابقا، لكن المتأمل قليال في طبيعة هذه الجرائم يالحظ أن بعض األسباب 
ال يمكن تطبيقها عليها، فبالنسبة لألسباب الخاصة لسقوط الدعوى العمومية يالحظ أن 

يطبق على جرائم المال العام، ألن هذا األخير أي الصلح مرهون بضرورة الصلح ال 
التنصيص عليه صراحة بمقتضى القانون، وهذا ماال نجده صراحة في ما يتعلق بجرائم المال 

 العام المنصوص عليها في تشريعنا المغربي.

عام يدخل في كما ال يمكن تصور هذا األمر في إطار جرائم المال العام لكون المال ال    
إطار المصلحة العامة والتي ال يجوز التصالح بشأنها، أما التنازل عن الشكاية فهي صراحة 
تطرح إشكاال هاما يتعلق بمدى إمكانية سحبها أو حتى التنازل عنها في جرائم المال العام أو 

ة أو بعضها وتحديدا جريمة الغش الضريبي، فهل يمكن تصور هذه اإلمكانية في هذه الجريم
 هل سحبها يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية في شأنها ؟ 
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من خالل إطالعنا على المدونة العامة للضرائب يتبين ومنذ الوهلة األولى أنه يمكن       
القول بعدم إمكانية التنازل عن الشكاية بعد توصل النيابة العامة بها، وذلك من خالل عدم 

ونة توحي بذلك وعليه ال يمكن تبعا لذلك توقيف ذكر أو إعطاء أي إشارة في هذه المد
الدعوى العمومية، وتعزيزا لهذا الرأي هو أن تطبيق العقوبات  الجنائية على المخالف في 
مجال الغش الضريبي ال يكون أصال إال في حالة العود إلى ارتكاب هذه الجريمة، مما 

جميع اإلجراءات والعقوبات  يستفاد منه أن إمكانية التصالح معه قد استنفذ بعد تطبيق
 التأديبية في حقه.

وبالنسبة لألسباب العامة لسقوط الدعوى العمومية، فهي تنطبق على جرائم المال العام،     
وذلك لكون هذه األسباب غير مشروطة بجريمة معينة، إال أن هناك إشكال يتعلق بتطبيق 

عديد من المجرمين الذين يستغلون ، فهناك ال144التقادم كسبب مسقط لهذا الصنف من الجرائم
هذه النقطة لإلفالت من  قبضة العدالة، إذ عادة  ما يلجأ عدد من الموظفين الذين يتابعون 
بجرائم اختالس المال العام إلى الفرار إلى الخارج وتهريب األموال المختلسة معهم عندما 

لمتابعة والعودة للبلد بعد ، إلى حين انقضاء أجل ا145يعلمون باتخاذ إجراءات المتابعة ضدهم
 ذلك ويكونون في منأى عن المحاسبة والعقاب.

ولذلك فالتقادم يشكل خطرا على المال العام لكونه يحمي المجرمين من المتابعة و       
الجزاء كما يفوت على الدولة حق استرجاع األموال المختلسة لخزينتها، وقد فطنت بعض 

ى هذا الخطر فقررت عدم سقوط الدعوى العمومية في جرائم التشريعات الجنائية المقارنة إل
 21الذي نص في المادة  "للمشرع الجنائي الكويتي"المال العام، كما هو الشأن بالنسبة 

                                                           
في هذه الحالة يلجأ هؤالء المجرمون المختلسون ألموال الدولة إلى العديد من الدول التي ال تربطهم بالمغرب أي اتفاقيات  - 144

مساءلة الجنائية ويعملون على إخفاء  تلك األموال للتعاون القضائي وخاصة آلية تسليم المجرمين وبذلك يكونون في مأمن من ال
 المختلسة إلى حين مرور مدة تقادم الدعوى العمومية.

145 
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المتعلق بحماية األموال العامة على عدم سقوط الدعوى  2004لسنة  31مكرر من القانون 
فر اكبر حماية للمال العام لهذا نرى أنه من العمومية بالتقادم في هذه الجرائم، وهو توجه يو 

الضروري على  المشرع المغربي أن يمشي في نفس توجه المشرع الكويتي، وذلك عبر 
التنصيص صراحة على عدم سقوط الدعوى العمومية في جرائم المال العام بالتقادم، كما أن 

عمومية تبعا لذلك في تمتيع مجرمي وناهبي المال العام بالعفو الشامل وسقوط الدعوى ال
 146.حقهم، يسقط قدسية ورمزية عدم المساس بالمال العام باعتباره أحد أهم مقومات الدولة

كما أن موت الشخص المتابع في جرائم المال العام، ال يجب أن يثني الدولة عن القيام    
لهم أو أي بواجبها في المطالبة باسترداد األموال المختلسة في مواجهة الورثة أو الموصى 

جهة أخرى انتقلت إليها هذه األموال المنهوبة، من خالل اعتماد آلية الدعوى المدنية التابعة 
رغم سقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة الثانية عشرة من قانون المسطرة 

 147الجنائية.

 المال حماية في العامة النيابة ودور والمحكمة اإلثبات قواعد: الثاني المطلب

 العام

الشك أن تحريك الدعوى العمومية في حق متهم بارتكاب جريمة من جرائم المال             
نما يتطلب األمر إقامة  العام ليس معناه إدانة هذا األخير ونسبة الجريمة بشكل قاطع إليه، وا 
ة الدليل على هذه التهمة من طرف من يدعيها، لكون األصل في اإلنسان البراءة كقاعدة عام

تم التنصيص عليها في جل التشريعات األجنبية والوطنية وعلى رأس هذه التشريعات الوطنية 
الدستور وكذلك من خالل عديد الصكوك واإلعالنات واالتفاقيات الدولية وعلى رأسها 

                                                           
 71هدى بنونه، مرجع سابق ص   - 146
تنص هذه المادة على أنه، إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط  - 147

 ومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة الختصاص المحكمة الزجرية.للدعوى العم
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وعليه يتطلب األمر إدانة المتهم بالطرق القانونية المعمول 
كان لإلثبات مركزا مهما في المادة الجنائية، وهنا يبقى للنيابة العامة باعتبارها  بها، لذلك

 سلطة اتهام والحريصة على تطبيق القانون الدور البارز والفعال في تحقيق هذا اإلثبات. 

وعليه سنعمل على تقسيم هذه المطلب إلى فقرتين فقرة أولى بعنوان قواعد اإلثبات في     
 لعام وفقرة ثانية بعنوان دور النيابة العامة في محاربة المال العام.جرائم المال ا

 العام المال جرائم في اإلثبات قواعد: األولى الفقرة

الشك أن اإلثبات في المادة الجنائية يعد أحد أهم األعمدة التي يقوم عليها  صرح         
العدالة الجنائية برمتها، إذ بواسطته تحصل وتتحقق القناعة لدى المحكمة من خالل األدلة 
التي توفرت في الدعوى على حصول واقعة مجرمة، وما مدى نسبتها للمتابع أمامها من 

 148.يتكون االقتناع الصميم للقاضي الجنائي عدمه وبالتالي

واألكيد أن وسائل اإلثبات للجريمة في جرائم المال العام ال تختلف عن وسائل اإلثبات في    
باقي الجرائم كمبدأ عام، كما أن صعوبة اإلثبات فيها مثل غيرها من أنواع الجرائم األخرى 

ة، غير أنه مع ذلك يبقى اإلثبات في هذا لها ارتباط وثيق بالظروف المحيطة بارتكاب الجريم
النوع من الجرائم من الصعوبة بما كان، بالرغم من تكريس المشرع المغربي لحرية اإلثبات 

 149.في المادة الجنائية

                                                           
عبد الواحد العلمي، "شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية"، الجزء الثاني، الطبعة الجنائية، الدار البيضاء، سنة  - 148

 377، ص 2012
من قانون المسطرة الجنائية على أنه  286الممكنة حيث تنص المادة  يقصد بحرية اإلثبات أن الجريمة تثبت بكل الوسائل -  149
يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل اإلثبات، ما عدا في األحوال التي يقضي القانون فيها  بخالف ذلك )...( وينبغي اإلشارة "

لمبدأ هو من  المبدأ هو من أهم الخصائص المميزة إلى أن هذا الحرية مخولة لجميع األطراف في الدعوى الجنائية، لهذا فإن هذا ا
 ."لنظام اإلثبات الجنائي، وهو خالف ما عليه األمر في المادة المدنية ، حيث اإلثبات مقيد لكونه يتعلق بتصرفات قانونية
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"إقامة الدليل أو البرهان على ولقد عرف اإلثبات في االصطالح القانوني الجنائي بأنه      
ويحكم اإلثبات في  نادها إلى المتهم أو براءته منها "،وقوع الجريمة أو نفيها، وعلى إس

المجال الجنائي مجموعة من المبادئ العامة والتي تشكل في اجتماعها نظرية لإلثبات و من 
 أهم هذه المبادئ نجد ما يلي

 حرية اإلثبات  -

 مبدأ االقتناع الصميم للقاضي  -

 مبدأ قرينة البراءة  -

إلثبات أن الجريمة تثبت بكل الوسائل الممكنة بحيث تنص ويقصد بمبدأ حرية ا        
 من قانون المسطرة الجنائية على ذلك. 286المادة 

أما مبدأ االقتناع الصميم للقاضي فيفيد أن القاضي الجنائي يقدر بكامل الحرية قيمة        
طالما له األدلة المعروضة عليه، لكونه حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه 

، بمعنى أن لهذا األخير أن يأخذ بأي دليل يقتنع به ويراه مفيدا في 150أصل ثابت في األوراق
حل القضية المعروضة على أنظاره، وأنه غير ملزم باألخذ بدليل معين دون األدلة األخرى 

والذي هو كبير األهمية في المادة  151المقدمة لإلثبات، إضافة إلى مبدأ  قرينة البراءة
جنائية لكونه يشكل ضمانة هامة لحماية حقوق األفراد وحرياتهم في مواجهة حق المجتمع ال

في توقيع العقاب على المجرمين، والذليل على إعطاء المشرع لهذا المبدأ قيمة أساسية هو 
استهالله قانون المسطرة الجنائية وذلك  بالنص عليه في المادة األولى وهو يفيد أن كل 

تهم تفترض براءته وتبقى لصيقة به إلى حين أن تثبت إدانته قانونا، بحكم مشتبه فيه أو م
                                                           

 16، ص ،2001عبد العزيز سليم، "الموسوعة الذهبية في اإلثبات الجنائي"، بدون ذكر الطبيعة، سنة  150
 - 151 
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مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات 
 القانونية.

عالوة على أن مبدأ اإلثبات في الدعوى الجنائية يقع في األصل على عاتق النيابة       
هام، ما عدى بعض االستثناءات المنصوص عليها صراحة في العامة باعتبارها سلطة ات

القانون، ويتم إثبات الجرائم بمجموعة من الوسائل، منها ما كان معروفا منذ مدة طويلة 
 كاالعتراف والشهادة والحجج المكتوبة.

باإلضافة إلى الوسائل الحديثة لإلثبات التي نتجت عن التطور المهول الذي           
الم المعاصر، وخاصة في المجال التقني والرقمي كالتقاط المكالمات واالتصاالت يشهده الع

من قانون  116إلى  108المنجزة عن بعد والمنصوص عليها وعلى أحكامها في المواد 
 المسطرة الجنائية .

وتأسيسا على ما سبق ذكره فإن جرائم المال العام كغيرها من الجرائم تخضع لهذه       
عامة والمحددة في المادة الجنائية، غير انه يطرح السؤال التالي، وهو هل يمكن المبادئ ال

الحديث عن خصوصية تطبع وسائل اإلثبات في جرائم المال العام؟ وما هي حدود إثبات 
 هذه الجرائم بوسائل اإلثبات الحديثة؟

ثبات جرائم المال ولإلجابة عن هادان السؤاالن البد من الحديث أوال عن الوسائل التقليدية إل
 العام.

 أوال: وسائل اإلثبات التقليدية

ويعد االعتراف أبرز  تنقسم وسائل اإلثبات التقليدية إلى نوعان شفوية وكتابية             
وسيلة شفوية وهو يوصف بأنه سيد األدلة، غير أنه لم يعد كذلك لكونه أصبح يخضع في 
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من قانون  293هو األمر الذي أكدته المادة الوقت الحالي للسلطة التقديرية للقاضي، و 
"يخضع االعتراف كغيره من وسائل اإلثبات للسلطة التقديرية المسطرة الجنائية، بقولها 

 للقضاة)...(".

ويستفاد من هذه المادة  أنها جاءت عامة ولم تقيد بجريمة معينة، وعليه فال مانع     
ذي سار عليه العمل القضائي ولنا في العديد وهو األمر ال للقاضي من األخذ بهذه الوسيلة.

القرار الصادر في الملف الجنحي  من القرارات تأكيد على ذلك وعلى رأس هذه القرارات نجد 
، والذي  أيد الحكم الصادر عن المحكمة القاضي 1979152نونبر  22بتاريخ  96702رقم 

ضابطة القضائية وأمام النيابة بإدانة المتهم بجريمة الرشوة بناء على اعتراف المتهم لدى ال
 العامة.

كما تعد الشهادة إحدى أبرز الوسائل التقليدية إلثبات جرائم المال العام، وهي في        
األساس على أخبار أو رواية يرويها شخص كما أدركها مباشرة بحواسه عن واقعة معينة 

اإلثبات بعد أداء وتأخذ شكل تصريح يدلي به صاحبه ويدون بمحضر، ويعتمد عليه في 
 153 اليمين وتوفر كافة الشروط القانونية".

من قانون المسطرة الجنائية فإنه يستفاد منها إمكانية األخذ  286وبالعودة إلى المادة 
بالشهادة  إلثبات جريمة من جرائم المال العام، بل األكثر من ذلك يمكن أن تحتل هذه 

صنف من الجرائم نظرا إلمكانية معاينة الوقائع الوسيلة أي الشهادة أهمية بالغة في هذا ال
المادية لهذه الجرائم من قبل العديد وخاصة من هم ينتمون إلى الوظيفة التي ارتكبت هذه 

                                                           
و مشار إليه في كتاب االجتهاد القضائي  -328ـ 1986 -1966هذا القرار منشور، بمجلة مجموعة قرارات المجلس األعلى،  - 152

 .111ص  2001في مجموعة القانون الجنائية الطبعة الثالثة، مطبعة األمنية سنة 
 306الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، مرجع سابق ، ص  - 153
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الجريمة في نطاقها ولذلك يكون من اإليجابي جدا تنوير عدالة المحكمة بهؤالء الشهود 
 وشهاداتهم سيما إذا انعدمت أية أدلة أخرى.

 ال الذي يطرح نفسه و بإلحاح كبير في هذا اإلطار هو التالي.ولكن اإلشك

 ما مدى إمكانية األخذ بشهادة متهم على متهم آخر إلثبات هذه الجرائم ؟      

وهو ما نجد له فراغا تشريعيا يجب ملؤه، إال أنه في العمل القضائي المغربي نجد         
هاته الشهادة في هذا المجال حيث جاء في أن المجلس األعلى سابقا يقر بإمكانية األخذ ب

أحد قراراته أن: "األخذ بشهادة متهم على متهم أدين بالمشاركة في الرشوة كوسيط بناء على 
تصريحات الراشي و المرتشى، أو عدم األخذ بها موكول إلى تقدير محكمة الموضوع التي 

 154األمر إلى تعليل خاص". لها أن تأخذ بها متى طمأنت إليها أوال تأخذ بها، وال يحتاج

وبالتالي يستنتج من هذا القرار أن هذه المكنة المتعلقة بأخذ شهادة المتهم عل متهم هي أمر 
 155.متروك لسلطة المحكمة التقديرية

وهدا باإلضافة إلى القرائن كإحدى الوسائل التقليدية والتي ال تقل أهمية عن سابقاتها     
تخالص منطقي لوجود واقعة مجهولة، انطالقا من أخرى وتعرف هذه القرائن على أنها اس

 ، وتنقسم بدورها إلى قرائن قانونية و قضائية.156ثابتة وقائمة

                                                           
، منشور في كتاب االجتهاد القضائي  في مجموعة 1979صادر عن المجلس األعلى ،بتاريخ وغشت  1337قرار عدد  - 154

 111القانون الجنائية، مرجع سابق ص 
ن كان هذا التوجه مقبوال ن فرغم ذلك ال يجب على المحكمة أن تأخذ بهذه الوسيلة المتمثلة  في شهادة متهم   - 155 أننا نرى أنه وا 

متهم آخر لوحدها بدون تعزيزها بقرائن أو أدلة أخرى  تدعمها أمر في غاية الخطورة، ألنه من المحتمل جدا أن يعمد بعض على 
المتهمين الذين يغيب فيهم الضمير المسئول، والوازع األخالقي إلى توريط أبرياء أو على خالف ذلك تبرئة العقبة ألسباب ذاتية 

م أو تحمل العقوبة عن آخرين مقابل إغراءات مادية كثيرة بسبب الحاجة والفقر وغير ذلك وعليه فإنه =شخصية منها الرغبة في االنتقا
 يتعين على المحكمة التعامل بقدر كبير من الحيطة والحذر في األخذ بهذه الوسيلة.
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 فالقرائن القانونية هي إما قاطعة أو بسيطة.

 أ.  القرائن القاطعة:

 وهي القرائن التي ال يجوز مخالفتها بأية وسيلة من وسائل اإلثبات كقرينة انعدام التمييز     
 157سنة من عمره حيث ال يساءل جنائيا 12بالنسبة للطفل غير المميز الذي لم يتجاوز 

و هناك عدة أمثلة أخرى للقرينة القاطعة في القانون الجنائي والتي تخضع جميعا          
لقاعدة معروفة وهي أن القاضي الجنائي ال يجوز أن يقبل المجادلة في الواقعة التي 

 د النقاش فيها.تتضمنها وال حتى مجر 

 ب. القرائن البسيطة

القرينة البسيطة أو المؤقتة وهي تلك التي يسمح فيها القانون لمن له مصلحة في        
من  529هدرها بإثبات ما تقرره من وقائع مجهولة تدل عليها، ومن قبيلها ما يقرره الفصل 

أو جنحة متعلقة  القانون الجنائي من معاقبة كل من سبق الحكم عليه من أجل جناية
باألموال منذ مدة ال تقل عن عشرة أعوام ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية، أو أشياء 
ال تتناسب مع حالته وال يستطيع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، أما إذا أثبت 

 العكس أي أن مصدرها مشروع فإنها تدحض.

 القرائن الموضوعية أو القضائية:

القرائن يستخلصها القاضي من خالل ما يقع عرضه عليه من وقائع باالعتماد على هذه      
قامة نوع من الربط بينها وما يراد إثباته من وقائع أخرى مجهولة. كالعداوة  إعمال المنطق وا 

                                                                                                                                                                                     
 311الحبيب بيهي، مرجع سابق، ص   - 156
 لغ سنة اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسئول جنائيا النعدام تمييزه"من القانون الجنائي الحدث الذي لم يب 13نص الفصل   - 157
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القائمة بين الجاني والمجني عليه والقرينة من خاللها بداللة التالزم المنطقي الكائن بين 
ومة التي تقدمها القرينة أو الواقعة المجهولة التي يراد الوصول إليها من خالل الواقعة المعل

 ما تقدمه القرينة فمنها ما هي قوية في الداللة في وضعها ومنها ضعيفة الداللة في ذلك.

 مدى القيمة الثبوتية  للقرائن

تجوز مخالفتها بالنسبة للقرائن القانونية القاطعة تفرض نفسها على القاضي لذا فال       
أما باقي القرائن األخرى سواء كانت موضوعية أو قانونية  158بتقديم أي دليل يناقضها.

بسيطة، للقاضي سلطة تقديرية في تكوين قناعته منها بحيث يمكن االعتماد عليها لوحدها 
في إصدار الحكم حتى ولو لم تعززها أدلة أخرى في النازلة أخذا بمبدأ االقتناع الذاتي في 

 159ميدان اإلثبات الجنائي.

 

 

 ثانيا: الوسائل الحديثة لإلثبات في جرائم

إن جرائم المال العام، هي إما جرائم بسيطة أو مركبة ينجم عنها أضرار مادية تخل     
بالنظام االقتصادي، أما مقترفوا هذه الجرائم فمن مميزاتهم أنهم من ذوي مستويات عالية 

وذلك مايبرر األسباب الذكية التي ينتهجونها أثناء ارتكابهم  علميا وتقنيا وذوي دهاء وحيل،
ولقد نتج عن التقدم العلمي المهول  160لألفعال الجرمية بغاية استحواذهم على المال العام،

                                                           
 395، الطبعة الخامسة ، 2002أكتوبر  3ظهير  22-01لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم   - 158
 395لطيفة الداودي: مرجع سابق، ص - 159
 80هدى بنونة ،مرجع سابق ص   - 160
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الذي يشهده العالم، تطورا مهما في وسائل اإلثبات الحديثة التي يمكن االعتماد عليها إلثبات 
 جرائم المال العام.

وتعرف بأنها وسيلة علمية تتمثل في اخذ رأي المختصين بهذه المجاالت، في          
بداء رأيهم حول أمور تتعلق بوقائع  الجوانب العلمية والتقنية الراجعة إلى اختصاصهم، وا 

 161.الدعوى الجنائية أو المدنية التابعة"

الجنائية،  من قانون المسطرة  209إلى  194وقد نظمها المشرع المغربي في المواد من  
وهي وسيلة ناجعة في إثبات جرائم المال العام، وخاصة في مجال المحاسبات  المالية بحيث 
يمكن أن ال تعوز القاضي كفاءته للحصول على المعلومات الكافية، لذلك يكون من 
الضروري جدا االستعانة بخبراء في المال واألعمال والحسابات إلثبات بعض الجرائم 

، أما عن القوة الثبوتية لهذه الوسيلة فان المحكمة تتمتع إزاءها بالسلطة كاالختالس مثال
التقديرية حيث للقاضي أن يأخذ بها كلما اطمأن إليها  كما له أن يستبعدها، بشرط تعليل 

 قراره في حال استبعادها.

 إضافة إلى نظام التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد، وهي من
الوسائل الحديثة التي أتى بها مشرع قانون المسطرة الجنائية إلثبات الجرائم حيث نص عليها 

 منه. 116إلى  108في المواد من 

 العام المال صيانة في والمبلغين الشهود حماية وقانون العامة النيابة دور :الثانية الفقرة

نظر إلى ما ينجم عنه من عدم من البديهي أن الفساد يهدد استقرار المجتمعات بال       
الثقة في المؤسسات، وما يؤدي إليه من إفراغ كل المخططات التنموية واإلصالحية من 

 محتواها، نتيجة تراجع لسيادة القانون وهيبة الدولة.
                                                           

 309لبيهي، مرجع سابق، ص الحبيب ا  - 161
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و يبقى للقضاء دور فعال ومحوري في كل ما تعلق بجرائم الفساد ومعاقبة المفسدين واسترداد 
 لدور الطالئعي المتمثل في الردع العام وتحقيق حماية أكبر للمال العام.المال العام وبين ا

ويبقى في هذا اإلطار المجال خصبا  لقضاء النيابة العامة المتمثل أساسا                
في تطبيق القانون بكل حياد وتجرد وما يخوله له استقالله عن السلطتين  التشريعية 

وفعالية لكشف جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها، لذلك فإن دور والتنفيذية يجعله أكثر كفاءة 
النيابة العامة في محاربة  اإلفالت من العقاب، وهو األمر الذي يمكن تحقيقه من خالل 

في مجال مكافحة  162إقرار مجموعة من المبادئ واآلليات القانونية لتفعيل العدالة الجنائية 
عة من اآلليات المؤسساتية و اإلجرائية المساعدة جرائم الفساد أوال، فضال عن خلق مجمو 

 للنيابة العامة خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الجريمة وتشجيع اإلبالغ عنها.

                                                           
عبد الرحمن اللمثوني، دور النيابة العامة في حماية المال العام، المجلة الدولية لألبحاث الجنائية و الحكامة األمنية، العدد   - 162
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أوال: المبادئ األساسية لتقوية دور النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وحماية المال 
 العام.

م النيابة العامة بدورها المتمثل في مكافحة لتحقيق هذه الغاية المطلوبة يتطلب األمر قيا     
قرار سيادة القانون وصون مبدأ استقالل النيابة العامة عالوة عن توسيع دائرة  جرائم الفساد وا 

 التجريم وتشديد العقاب.

 . استقالل النيابة العامة وتخصصها في جرائم الفساد1

 أ. استقالل النيابة العامة

مم المتحدة لمكافحة الفساد على أهمية استقالل القضاء لما له من لقد أكدت اتفاقية األ       
دور حاسم في مكافحة الفساد، كما حثت الدول على ضرورة اتخاذ تدابير لدعم النزاهة، 

، وعليه فقد جعل المغرب من استقالل 163ومحاربة الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي
الذي  نص  107لك من خالل فصله ، و ذ2011القضاء مبدأ دستوريا وخاصة في دستور

على استقالل السلطة القضائية، ولم يجعل الدستور الجديد استقالل القضاء حق للقاضي بل  
على إلزام القاضي بإحالة كل أمر يهدد استقالله على  109واجب عليه،  حيث نص الفصل 

                                                           
"نظرا األهمية استقاللية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة من االتفاقية المذكورة إلى أنه  1دتها حيث انه نصت في ما  - 163

الفساد، تتخذ كل دولة طرف وفق للمبادئ األساسية لنظامها القانونية ودون مساس استقاللية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة، وردع 
ا يجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي، كما يجوز فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي، كم

من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول  1استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عمال بالفقرة 
 لكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته"األطراف التي ال يشكل فيها ذلك الجهاز  جزءا من الجهاز القضائي، و 
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الل والتجرد المجلس األعلى للسلطة القضائية، ويعد كل إخالل من القاضي بواجب االستق
 164.خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة

مع العلم أن الدستور الجديد الذي أحدث هذه السلطة )السلطة القضائية( إال أنه لم يسميها 
قد  100.13صراحة، غير أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية 

وبصدور  165لعام للملك لدى محكمة النقض االضطالع بمهامهانص عل تولي الوكيل ا
المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل  17-33القانون رقم 

العام للملك لدى محكمة النقض، والذي بموجبه انفصلت النيابة العامة بشكل تام عن السلطة 
ام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا التنفيذية وأصبحت خاضعة لسلطة الوكيل الع

 للنيابة العامة و مسؤولة عن تنفيذ السياسة الجنائية.

وجدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة وجه         
ث أول منشور للنيابات العامة من أجل تحديد الخطوط العريضة لتنفيذ السياسة الجنائية بحي

أكد من خالله على ضرورة إبالء العناية الكافية لقضايا تخليق الحياة العامة وحماية المال 
العام، على اعتبار أن ذلك من المحاور الرئيسية للسياسة الجنائية للدولة، وذلك عبر 
المعالجة الفورية لتقارير المحاكم المالية المختلفة، وتشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد بتفعيل 

                                                           
وينبغي التذكير أنه إذا كان المشرع المغربي قد جرم كل مساس بمبدأ الفصل بين السلط، من خالل معاقبة  كل مظاهر تدخل  - 164

قضاء الفصول أحد السلط في صالحيات السلط لألخرى والسيما ما يتعلق بالتدخل في إعمال السلطة القضائية ضمانا الستقالل ال
من القانون الجنائي، فإن الدستور الجديد ارتقى بمعاقبة كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة  سواء  240إل  237

 كان من سلط الدولة أو غيرها إلى مستوى المبادئ الدستورية.
 

من  116"تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل من هذا القانون التنظيمي أنه  66وقد نصت الفقرة األخيرة من المادة   - 165
ملك الدستور، يراعى المجلس األعلى للسلطة القضائية إلى بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير  التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام لل

 لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة".
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ألحكام القانونية المتعلقة بحماية الشهود والضحايا والخبراء، وكل ذلك في احترام تام لمبدأ ا
 166قرينة البراءة.

 ب. تخصص النيابة العامة في جرائم الفساد

استثناء من قواعد االختصاص المنصوص عليها في هذا القانون تختص أقسام        
والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجرائم المالية بمحاكم االستئناف المحددة 

من القانون الجنائي وكذا الجرائم  256إلى  241الجنايات المنصوص عليها في الفصول 
 التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها".

 1-260من القانون الجنائي والتي يحيل عليها الفصل  256إلى  241و بالرجوع للفصول 
 ط اختصاص النيابة العامة بأقسام الجرائم المالية فيما يلي المذكور يمكن حصر شرو 

 ارتكاب الفعل من قبل موظف عمومي. -

 درهم 100.000تجاوز قيمة المال موضوع الجريمة ل  -

من مدونة المحاكم  41من ق. ج  المادة  243و  241المال العام والمال الخاص، ) ف  -
 المالية(.

 المبلغين لكشف جرائم الفساد واسترداد المال العام . تفعيل قانون حماية الشهود و 2

لعل أبرز اآلليات اإلجرائية التي تفعلها النيابة العامة بغية كشف جرائم الفساد وتشجيع       
اإلبالغ عن مرتكبيها، ما يتعلق بحماية الشهود والمبلغين، ورفع السر المهني في إطار ما 

ظر إلى ما يصاحب جرائم الفساد من كتمان واستغالل  تأمر به من تحقيقات مالية، وذلك بالن

                                                           
 61، ص عبد الرحمن اللمثوني، مرجع سابق   - 166
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الموظفين لسلطاتهم من أجل إخفاء أفعالهم، خاصة عندما ترتبط جرائم الفساد باستخدام 
 التقنيات الحديثة في المجاالت االقتصادية والمعرفية.

 أ. حماية الشهود والمبلغين و الضحايا والخبراء:

الجرائم واإلدالء بالشهادة حول وقائعها بشكل عام وعن يعتبر التبليغ عن                
جرائم الفساد بشكل خاص واجبا قانونيا، وأخالقيا وشرعيا يحول في كثير من األحيان دون 
وقوع الجريمة، وينتج عن ذلك تعزيز مشاركة األفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام  في 

لثقة و زرع الطمأنينة في نفوس الناس مكافحة اإلجرام بشتى صوره، كما يساهم في بناء ا
والتربية على قيم المواطنة الحقة، وعليه ينبغي أن يقابل هذا الواجب بالتزام عام بحماية هؤالء 
الشهود والمبلغين وأقاربهم وسائر األشخاص الذين تربطهم عالقة بهم، من أي أعمال 

ي تكفل سالمة الشاهد والمبلغ انتقامية أو إجراءات تعسفية، مع ضرورة توفير الضمانات الت
، مما يحول معه إفالت الجناة من العقاب وفق ما نصت عليه 167جسديا وماديا ومعنويا

 من االتفاقية. 33و  32المادتين 

 ب. رفع السر البنكي:

يأخذ المشرع المغربي بمفهوم السر البنكي النسبي، بحيث أنه من جهة يلزم األشخاص     
لبنوك و االئتمان وكذا األشخاص الذين يباشرون مهام الرقابة على الذين يباشرون عمليات ا

 من قانون مؤسسات االئتمان( . 79هذه العمليات بضرورة  كتمان السر المهني  )المادة 

                                                           
فتوفير الطمأنينة والـأمان للشاهد وأسرته أمر ضروري لتشجيعه هو وغيره على التقدم للمصالح المعنية ألداء الشهادة بكل تجرد  167

وحياد،  وتكريس هذه الثقافة المتمثلة في مرونة أداء الشهادة والتبليغ عن الجريمة لما لذلك من دور بارز وفعال في محاربة الجرائم 
 أجهزة البحث والتحري في ذلك، ومن ثم مساعدة العدالة ككل. ومساعدة
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ومن جهة أخرى ينص على أنه ال يجوز االحتجاج بالسر المهني على السلطة القضائية 
 ون مؤسسات االئتمان( .من قان 80العاملة في مسطرة جنائية )المادة 

كما ألزم مؤسسات االئتمان و الهيئات األخرى لمراقبة بنك المغرب بضرورة التقييد     
بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي االقتصادي إليها أو طابعها المشروع غير 

 من قانون مؤسسات االئتمان(. 84واضح )المادة 

سل األموال فإنه ال مجال لالحتجاج بالسر البنكي بحيث ألزم وعندما يتعلق األمر بغ      
المتعلق بمكافحة غسل األموال، جميع المؤسسات  المالية باليقظة  43.05القانون رقم 

وجمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائها المعتادين أو العرضيين، 
مصدرها، ألزم المشرع البنوك وجميع  وأن تتحرى حول مصدر األموال وفي حالة الشك في

المؤسسات المالية بتقديم تصريح باالشتباه إلى الوحدة المحدثة لدى الوزارة المعنية الخاصة 
، التي تتخذ القرار المالئم بشأن مآل القضية المعروضة عليها، 168بمعالجة المعلومات المالية

البنوك  وجميع المؤسسات المالية وفي جميع األحوال يمنع قانون مكافحة غسل األموال على 
 االحتجاج بالسر البنكي عندما يتعلق األمر بغسل األموال.

وتأسيسا على ما سبق يتبين أن السر البنكي في ظل التشريع المغربي ال يطرح أية        
ن كان قد قنن السر  مشكلة في الكشف عن جرائم الفساد المالي، ما دام المشرع المغربي  وا 

فرض على كل المتدخلين في المجال المالي بضرورة كتمانه و التقيد به، بحيث منع البنكي و 
 هؤالء من االحتجاج بالسر البنكي كلما تعلق األمر بمسطرة قضائية من أجل كشف الجريمة.

                                                           

وحدة معالجة المعلومات المالية تقوم بدور التحري والتثبت من الجريمة وتقوم بإحالة القضية على وكيل الملك لدى المحكمة 168 
 .ت المالية داخل المؤسسات الماليةاالبتدائية بالرباط وبالتالي يتبين بالملموس دورها األساسي في تكريس الشفافي في المعامال
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وفي هذا السياق غالبا ما تلجأ النيابات العامة إلى إجراء تحقيقات مالية حول الذمة المالية 
البا ما تكون حركة الحساب البنكي للمتهم من أدوات االقتناع التي تعتمدها للمتهم، بحيث غ

وتقدمها النيابة العامة للمحكمة، كما قد تسعف هذه التحقيقات المالية في حجز أموال المتهم 
 169في انتظار الحكم بمصادرتها وضمان استرجاع األموال العمومية.

                                                           
غير أن الواقع العملي يبين أن عمل النيابة العامة في هذا اإلطار غالبا ما يصطدم بمجموعة من العقبات ذات الطابع   - 169

هة على القانوني، ولذلك تعامل المشرع مع أحكام الحجر، والتجميد بكيفية تجزيئية، بحيث تعامل مع إجراءات الحجر والتجميد من ج
أنها وسيلة من وسائل اإلثبات بدال من أن تكون أيضا وسيلة لتعقب األموال ومصادرتها لمنع المجرمين من االنتفاع بها ومن جهة 
أخرى لم يضع إطارا قانونيا عاما للتجسيد والعجز يطبق بشأن جميع الجرائم، بل خص بعض الجرائم دون غيرها بأحكام خاصة فيما 

حجز والتجميد، كما هو الشأن بالنسبة لغسيل األموال وتمويل اإلرهاب، بحيث يمكن أن تميز بين ثالث مستويات يتعلق بإجراءات ال
 فيما يتعلق بأحكام الحجز والتجميد في التشريع المغربي وفق ما يلي: 

 .  الحجر كتدبير وقائي لجميع أدوات االقتناع1
 ألموال وتمويل اإلرهاب. حجز وتجميد األموال والممتلكات في قضايا غسل ا2
 . حجز وتجميد األموال والممتلكات في غير قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب.3
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 في القضائي العمل وتقييم العام المال لحماية القضائية اآلليات: الثاني المبحث

 العام المال جرائم

تتطلب الحماية الجنائية  للمال العام عالوة على تجريم مختلف األفعال اإلجرامية         
الماسة بالمال العام كجرائم االختالس والتبديد والغدر وغير ذلك، و تسييجها بمجموعة من 

وتحقيق الحماية الالزمة للمال العام. وتقتضي امتداد  القواعد القانونية الخاصة بهدف توفير
هذه القواعد إلى ما هو إجرائي مسطري يخص أساسا اآلليات الكفيلة بتحقيق تلك الحماية 
المنشودة، والتي يجب أن تتمثل في مختلف مراحل الدعوى العمومية بدءا بآليات البحث 

المساطر الخاصة بالمحاكمة، و  والتحقيق، وطرق تحريك الدعوى العمومية، عالوة على
 انتهاء بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة في الموضوع .

مع تبيان مظاهر تعاطي القضاء مع قضايا حماية المال العام ومدى توفر النجاعة      
المطلوبة لذلك لمناهضة ومحاربة الفساد المالي بجميع أشكاله و تفعيال للمبدأ  170القضائية 

تمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من خالل استعراض ثلة من المبادئ الدستوري الم
التي كرسها االجتهاد القضائي لمحكمة النقض بشأن قضايا المال العام وأخيرا الوقوف على 
أهم مقومات النهوض بحماية المال العام من خالل األحكام القضائية باعتبار األدوار 

 ضاء في حماية المال العام. الطالئعية التي يضطلع بها الق

                                                           
النجاعة القضائية مفهوم يحتمل مجموعة من التعاريف المباشرة وغير المباشرة إال أن أهم ما يمكن به تعريف النجاعة القضائية  170

الزمن القضائي في اإلجراءات  و إصدار أحكام قضائية ذات جودة وفي أجل معقول هو أنها توحي أساسا وبشكل مباشر إلى احترام 
 ال تضيع فيه حقوق األطراف.



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

143 

 

 

  العام المال لحماية القضائية اآلليات: األول المطلب

 حماية المال العام والضرب أن للقضاء دورا فاعال ومحوريا في مما ال مراء فيه،       
بحديد على يد كل من يجرؤ على المساس بهذا األخير الذي يشكل استمرارا للدولة وهيبتها 

 مل مرافقها وأداء خدماتها وتحقيق إشباع مواطنيها.ومصدرا مهما لع

و عليه فالقضاء يمتلك لتحقيق تلك الغاية المطلوبة، مجموعة من اآلليات القانونية           
المؤثرة لتحقيق ذلك. نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر حماية الشرعية   171و القضائية

ذا تعارضتا فاألولى تقدم على  والمشروعية والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، وا 
صدار أحكام رادعة وتحترم  عمال السلطة التقديرية وا  الثانية، والتفسير الضيق للنصوص وا 
 الزمن القضائي المطلوب، وتحقق النجاعة القضائية الكفيلة بزرع الثقة في نفوس المتقاضين. 

ة إلى خزينة الدولة عبر آلية المصادرة و أخيرا العمل على استرجاع األموال العمومية المنهوب
كإجراء عملي، أكثر فعالية من غيره، يعطي للقضاء واألحكام الصادرة عنه هيبة وتقديرا، 

 وللدولة كذلك، ويكرس حقيقة سيادة القانون وقوة المؤسسات بهذا البلد.

 و عليه سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين هامتين     

 ن أقسام جرائم األموال التأليف واالختصاص.فقرة أولى بعنوا

 وفقرة ثانية دور سلطة القضاء في استرجاع األموال العامة.

                                                           
فالقضاء هو المؤسسة الكفيلة لوحدها بتحقيق العدالة في كافة تجلياتها وال غرابة في ذلك إذا كنا نتحدث في إطار الدولة والقانون 171

ير والغني وتسود فيها مبادئ المساواة أمام القانون، ولكون أيضا مؤسسة القضاء ما تتمتع به التي يتساوى فيها القوي والضعيف، الفق
في مخيال الجميع من كونها سلطة مستقلة عن جميع السلطة ويتمتع فيها القاضي بقدر كبير من النزاهة والتجرد يجعل المتقاضين 

 يطمئنون إليه أكثر من غيره
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  األموال جرائم أقسام:  األولى الفقرة

يتوقف اختصاص جرائم المال العام على صفة الشخص المتابع فإذا كان الموظف       
سام المالية بمحاكم االستئناف األربع ينتمي إلى الفئات العادية انعقد االختصاص لألق

المحددة قانونا، أما إذا تعلق األمر ببعض الفئات من الموظفين فإن األمر يختلف من فئة 
 إلى أخرى حسب ما هو منصوص عليه قانونا. 

 أوال اختصاص األقسام المالية بمحاكم االستئناف للنظر في جرائم المال العام    

وذلك بتنفيذ  2004شتنبر  15بتاريخ  1.04.129ريف رقم لقد صدر الظهير الش     
 172القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبإلغاء محكمة العدل الخاصة 

أقسام للجرائم المالية لمحاكم  173 10.34واستحدث المشرع المغربي بموجب القانون رقم 
لمنصوص عليها في الفصول من االستئناف التي أصبحت تختص بالنظر في الجنايات ا

من مجموعة القانون الجنائي وكذلك الجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو  256إلى  241
من قانون المسطرة الجنائية التي نصت  160.1المرتبطة بها وذلك حسب مقتضيات المادة

استثناء من قواعد االختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام على أنه " 
الجرائم المالية بمحاكم االستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في 

                                                           
 . 3372ص 2004شتنبر  16المؤرخة في  5248.ر عدد منشور ب.ج 03.79القانون رقم  172
الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  34.10تم تغيير وتتميم عنوان الفرع األول بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  173

 5) 1432شوال  6بتاريخ  59.75( الجريدة الرسمية عدد 20011أغسطس  17) 1432من رمضان  16. بتاريخ 1.11.148
 .4386( ص 2012تنبر ش
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من مجموعة القانون الجنائي وكذا  256إلى  241الجنايات المنصوص عليها في الفصول 
 الجرائم التي ال يمكن فصلها عنها والمرتبطة بها ". 

المشرع المغربي، أنه يسير في اتجاه ويتبين لنا من خالل هذا التوجه الذي سار عليه      
تحقيق قدر كبير من النجاعة والفعالية القضائية  وذلك لكون القاضي المختص يملك من 
الخبرة الكافية التي تساعده على اتخاذ قرارات  تحقق العدالة الجنائية، بل تسعى إلى إظهار 

ن المالحظات نعتبرها بمثابة الحقيقة القضائية ،غير أن هذا ال يمنعنا من أن نثير مجموعة م
 بياضات تشريعية يتطلب األمر إعادة النضر فيها من قبل المشرع وهي كالتالي: 

فكما هو معروف ومنصوص عليه في القانون أن األقسام المالية بمحاكم االستئناف       
من القانون  256إلى  241تختص بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 

 ائي فضال عن الجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.الجن

وهو ما يفيد أن الجنح في الجرائم المالية تبقى من اختصاص المحاكم االبتدائية في       
ظل غياب أقسام متخصصة بها تختص بالنظر في هذه الفئة من الجرائم بما يعنيه ذلك 

األمر الذي يستلزم نقل اختصاصات المحكمة  بالتبعية من غياب الخبرة و النجاعة وهو
االبتدائية في هذه الفئة من الجرائم إلى األقسام المالية بمحاكم االستئناف وذلك تحقيقا 

.نعتقد أن تركيز هذه األقسام المالية في أربعة محاكم 174النسجام األحكام و نجاعتها 
اضي لما له من تأثير سلبي لالستئناف على الصعيد الوطني يثير إشكالية غياب حسن التق

على مستوى مبادئ المحاكمة العادلة وكذا على مستوى تحقيق حماية أكبر للمال العام 
 وخاصة فيما تعلق بإرهاق المتهم بمصاريف مضاعفة إلى غير ذلك)...(.

                                                           
وهذا أمر ليس بغريب على محكمة االستئناف فهي تختص بالنظر في الجنح المرتكبة من قبل بعض الفئات من األشخاص في  174

 من قانون المسطرة الجنائية. 267و  268إطار قواعد االختصاص االستثنائية وللتوضيح أكثر يرجى العودة إلى المادتين 
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هذا مع العلم أن األقسام المالية بمحاكم االستئناف إذا كانت تختص بالنظر في     
من مجموعة القانون الجنائي  256إلى  241وص عليها في الفصول من الجنايات المنص

إضافة إلى الجرائم المرتبطة بها، فإن هذا االختصاص ال يسري على جميع األشخاص الذين 
من المفترض ارتكابهم هذا الصنف من الجرائم، فهناك بعض الفئات تمثل أمام جهات 

 قضائية أخرى.

ختصة للنظر في جرائم المال العام في إطار الحاالت ثانيا:الجهات القضائية الم    
 الخاصة.

إن من بين أهم المبادئ األولى األساسية للعدالة الجنائية هو أن كل شخص أتهم       
إتيانه أحد األفعال أو التروك التي تعتبر حسب القانون جريمة، يجب أن يتابع أمام القضاء 

لة الجنائية نفسها تفرض أحيانا على المشرع ودون تمييز على أي أساس كان، لكن العدا
إخضاع بعض الفئات من الناس لقواعد خاصة نظرا لألدوار الحساسة التي يؤذونها داخل 
المجتمع بحيث يكون هؤالء أكتر تأثيرا في الحياة العامة مما يستلزم معه إخضاعهم لمحاكمة 

ذا كان األمر كذلك فإنه أحيانا تبقى هذه القواعد الخاصة دون تحقيق مبتغاها  خاصة، وا 
 وسوف نتوقف عند تلك القواعد الخاصة في المحاكمة كما يلي 

انتقال الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من جهة قضائية احتياطية إلى جهة قضائية أصلية  1
 فيما يخص متابعة أعضاء الحكومة.



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

147 

 

ح التي يرتكبها تختص بالنظر في الجنايات والجن 175لقد كانت المحكمة العليا        
أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهو األمر الذي كان ينص عليه صراحة دستور 

. بحيث أوكل هذا الفصل اختصاص توجيه االتهام إلى 86وخاصة في فصله  1996
ن كان األمر يتطلب اقتراح توجيه االتهام على األقل بربع  الوزراء لمجلسي البرلمان، وا 

لذي يقدم إليه أوال، ويزداد األمر تعقيدا حينما يفرض المشرع الموافقة أعضاء المجلس ا
بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس بإسثناء األعضاء الذين يعهد إليهم 
بالمشاركة في المتابعة والتحقيق أو الحكم حيث تبقى إمكانية توجيه االتهام والمصادقة عليه 

السبب األقوى في عدم وجود أية تجربة رأت فيها المحكمة  يصعب تحقيقها، ويرجع لذلك
العليا النور، بل ظلت حبيسة النصوص القانونية، إال أن هذا األمر لم يعد له مكان بعد 

، وتماشيا مع الفلسفة المؤطرة لهذا الدستور الجديد للمملكة، والقائمة 2011دستور يوليوز 
مسؤولية بالمحاسبة،  وعدم اإلفالت من العقاب أساسا على الحكامة الجيدة، ومبدأ ربط ال

ولهذه األسباب ألغى المشرع الدستوري هذه المحكمة باعتبارها محكمة استثنائية، بحيث نص 
 ."ال يمكن إحداث محاكم استثنائية )...(" من الدستور الجديد أنه 127الفصل 

المملكة بالنظر  على اختصاص محاكم 94وفي نفس اآلن نص الدستور في فصله          
"أعضاء الحكومة مسئولون  في الجنايات والجنح المرتكبة من قبل أعضاء الحكومة وجاء فيه

جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم، يحدد 
 القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية"

                                                           
في  1996التنصيص على المحكمة العليا المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة، دستور  1962منذ عرف الدستور المغربي  175

( بمثابة 1977أكتوبر  8' 1397شوال  24بتاريخ  1.77.278، وقد أصدر المشرع المغربي ظهير شريف رقم  92إلى  88الفصل 
 القانون التنظيمي للمحكمة العليا.
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أثر غاية في األهمية ويتمثل في أن الغرفة الجنائية ولعل أهم ما يترتب على ما سبق      
أصبحت جهة قضائية أصلية، بعد أن كانت عبارة عن جهة قضائية  176بمحكمة النقض

احتياطية في متابعة أعضاء الحكومة، ويحضرنا تساؤل نرى أن له مسوغه وهو المتمثل في 
توازن المطلوب بين الحماية قدرة المساطر المتبعة أمام الغرفة الجنائية على تحقيق ذلك ال

الجنائية للمال العام وحماية الوزراء، ومن يدخل في حكمهم من كل دعوى كيدية تسعى إلى 
مضايقتهم ألي سبب كان، وذلك أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تعد خصما وحكما في 

الوقت الوقت نفسه فهي من تملك سلطة تحريك المتابعة الجنائية وهي  من تملك في نفس 
سلطة النظر في الدعوى الجنائية، فالغرفة الجنائية التي تحرك الدعوى حري بها أن تبحث 

 177  .عن أدلة اإلدانة قبل النضر في أدلة التبرئة

الحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض حتى تؤدي دورها  األصيل 2
 في متابعة بعض الفئات.

 أن يتحقق ذلك من خالل ونرى أنه يمكن     

استحداث قسم متخصص في الجرائم المالية على صعيد الغرفة الجنائية بمحكمة   ⇐
النقض ذلك أنه إذا كانت محكمة االستئناف التي تختص بالنظر في جرائم المال العام. التي 
يتم ارتكابها من طرف قاضي بمحكمة االستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو 

أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات أو قاض بمحكمة ابتدائية متخصصة 

                                                           
العديد من الدول قد نصت على محاكم استئنائية لمتابعة الوزراء، فرنسا مثال أحدثت سنة  وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص إلى أن 176

المحكمة العليا للعدالة وتختص بالنظر في لجنايات والجنح المرتكبة من قبل أ أعضاء الحكومة بمناسبة أدائهم لوظيفتهم  1993
م من طرف الجمعية العامة. كما أن الكويت أيضا نصت في المادة برلمانيا يتم انتخابه 12قاض من بينهم  15الحكومية، وتتكون من 

"يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم وبين إجراءات اتهامهم من الدستور الكويتي على أنه  132
 في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم..."ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون إخالل بتطبيق القوانين األخرى 

 241خالد حجازي، مرجع سابق، ص  177
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عادية أو متخصصة أو باشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة 
قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة. كلما تعلق األمر بجناية تمس المال 

م مالية تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفصول تتمتع بوجود أقسا 178العام 
من مجموعة القانون الجنائي، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي  256إلى  241

تختص بالنظر في جرائم المال العام المرتكبة من قبل مستشار لجاللة الملك أو عضو من 
أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة 

األعلى للحسابات أو عضو بالمحكمة الدستورية أو والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة 
 استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها.

ومن جهة أخرى تحقيقا لالنسجام الذي سيكون مابين محاكم االستئناف ومحكمة النقض      
 صين في هذا النوع من الجرائم.بحكم وجود قضاة متخص

فتح باب المطالبة بالحق المدني أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. لما  ⇐
كانت محكمة النقض في األصل هي مكحمة قانون ال تنظر في وقائع النازلة و إنما تراقب 

صبح التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المؤطرة للفعل الجرمي المرتكب، فإنها أحيانا ت
لكونها تنظر في وقائع النزاع، وهو ما يتماشى مع حقيقة الدعوى  179بمثابة محكمة موضوع 

                                                           
من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه،إذا تعلق األمر بجناية، فإن المستشار المكلف  268وذلك حسب مقتضيات المادة  178

 بالتحقيق يصدر أمرا باإلحالة إلى غرفة الجنايات.
" من الممكن في بعض الحاالت، أن تنقلب محكمة النقض إلى محكمة واحد العلمي في تعليقه على هذا األمر يقول األستاذ عبد ال 179

موضوع بنصوص خاصة استثناءا من األصل الذي هو اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع، ولعل أشهر 
سطرة الجنائية التي توجد استثناءا في محاكمة أشخاص عددتهم من قانون الم 264النصوص التي يمكن االستشهاد بها نذكر المادة 

من قانون المسطرة الجنائية عن جرائم )جنايات وجنح( تكون ارتكبت من طرفهم أثناء مزاولة  268و 267و   266و  265المواد 
ية إن باعتبارها درجة أولى من قانون المسطرة الجنائ 265مهامهم أو خارجها حيث تكون محكمة النقض محكمة موضوع وفق للمادة 

ق.م.ج( و إن باعتبارها درجة  4/265للتقاضي لما تبت الغرفة الجنائية منها ابتدائيا في القضية التي وقعت المتابعة عنها أمامها )م 
ناف الغرفة ثانية )استئنافية( لما يقدم االستئناف ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لتنضر غرف محكمة النقض مجتمعة باستئ

  "(276ق م ج( أمام الغرف مجتمعة ) م .س هامش الصفحة  265/5الجنائية التي وقع التظلم منها باستئناف قرارها ) م 
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العمومية في جرائم المال العام التي تسعى في جوهرها إلى استرجاع المال العام المعتدى 
عليه قبل البحث في إدانة المتهم لكون القضاء الجنائي يتيح إمكانية واسعة إلثبات الجريمة 

حرية اإلثبات في المجال الجنائي، عكس القضاء المدني الذي يفرض مجموعة من  أهمها
 القيود على اإلثبات، مما يساهم معه في ضياع المال العام.

نقل اختصاص المحكمة االبتدائية بالنظر في جرائم المال العام إلى األقسام المالية  3
 بمحاكم االستئناف 

ن المسطرة الجنائية فإن المحكمة االبتدائية تختص من قانو  268حسب مقتضيات المادة   
بالنظر في جنح المال العام المرتكبة من قبل باشا أو خليفة أو عامل أو رئيس دائرة أو قائد 
أو ضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة حالة ارتكابهم 

ضايا من األسلم نقلها إلى محكمة االستئناف لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامهم، فهذه الق
 وذلك نظرا ألمرين أساسيين هما كالتالي:

ال تتوفر في المحاكم االبتدائية على أقسام متخصصة بالنظر في هذا النوع من الجرائم  –أ 
على عكس محاكم االستئناف التي تتوفر على أقسام متخصصة في الموضوع كما سبق 

 اإلشارة إلى ذلك.

تصاص محكمة االستئناف بالنظر في الجنح ليس باألمر الغريب عليها، فهي اخ –ب 
تختص بالنظر في الجنح المرتكبة من قبل قاض بمحكمة االستئناف أو رئيس محكمة 
ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها، أو قاض بمجلس جهوي للحسابات حيث 

المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمر  إنه إذا تعلق األمر بجنحة فإن قاض التحقيق أو
 180بإحالة القضية على غرفة الجنح االستئنافية.

                                                           
 من قانون المسطرة الجنائية . 266المادة  180
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وغني عن البيان أن الظروف الخاصة التي تميز ارتكاب جرائم المال العام وما لها من 
خصوصية وتأثير، يقتضي إجراءات خاصة ومواكبة تامة، لكونه في أغلب األحوال تكون 

اسا على القواعد العامة لكشف وتتبع هذه الجرائم، وهو ما يتطلب إجراءات المتابعة تعتمد أس
ويظهر الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيل هذا الجانب، فكما هو معروف ال تزال أجهزة الرقابة 

 على المال العام تعاني مشاكل جمة تحول في الغالب دون تحقيق الغاية المرجوة. 

تتعلق بنشر تقارير هذه المؤسسات  ويستوي في ذلك من حيث غياب أي إلزامية  
للعموم، وال حتى من حيت سلطتها في إحالة القضايا التي يكتشفها والتي من شأنها أن تشكل 
جرائم ماسة بالمال العام إلى القضاء مباشرة، يضاف إلى ذلك غياب فرق بحث وتفتيش 

ائية باعتبارهما مشتركة تجمع بين فئة الخبراء في المجال المالي وفي جهاز الشرطة القض
أصحاب االختصاص في مجال البحث في جرائم المال العام، ونفس القول يسري على 

 المحاكم المختصة بالنظر في هذه  الفئة من الجرائم.

وهكذا يتضح إذن أن جرائم المال العام تتطلب تعامال خاصا من قبل المشرع      
ة الجنائية، وهنا يحضرنا سؤال متعلق ب الجنائي في كل الجوانب المتعلقة بإجراءات المتابع

هل هذه الخصوصية مرتبطة بالشق اإلجرائي أم تتعداه إلى مختلف القضايا األخرى التي تهم 
 جرائم المال العام بما في ذلك الجزاء الجنائي؟

 ثالثا : االختصاص االستثنائي في جرائم المال العام 
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رتياح كبير داخل المجتمع على ساد ا 181انه وبعد حذف محكمة العدل الخاصة    
اعتبار أنها لم تنجح في تحقيق المتوخى منها في مجال االختصاص القضائي الجنائي، هدا 

الذي قام بدوره بإلغاء المحكمة العليا والتي  2011عالوة على ما جاء به الدستور الجديد ل 
بار الموظفين كانت تنظر في جرائم المال العام المرتكبة من قبل مجموعة مهمة من ك

العموميين وهذا في اعتقادنا المتواضع فيه تكريس لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون 
 والقضاء.

يشكل المال العام والعنصر البشري الركيزتين األساسيتين لقيام الدولة واستمرارها        
يتم  فمن خالهما تستطيع وضع مخططاتها التنموية وبرامجها االقتصادية، وعبرهما

تحقيق الرفاه لساكنتها، لذلك تعتبر الحماية القانوني للمال العام من أي اعتداء أمر 
أساسي وغاية في األهمية في مجموع أنظمتها التشريعية، مما يتطلبها إحاطة هذه األخيرة 

 182.بجملة من القواعد اإلجرائية، كفيلة بتحقيق الحماية المنشودة للمال العام

هذه اآلليات والقواعد القانونية قد يتعرض المال العام لالعتداء   لكن بالرغم من كل  
من طرف الموظف العمومي عبر االختالس أو التبديد أو غيرهما من الجرائم األخرى التي 

 ينفرد بها هؤالء دون غيرهم من عموم الناس بالسرقة أو اإلتالف مثال.

األخرى على تجريم حاالت وقد حرص المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات   
االعتداء على المال العام، خاصة في الشق المتعلق بآليات استرجاعه، سواء تعلق األمر 
بمرحلة سير الدعوى العمومية، بحيث أوجد مؤسسات ووسائل متنوعة يطبقها على أموال 

                                                           
ؤسسة الملكية، ومطالبة وكان ذلك الحذف نتيجة لرغبة المشرع الدستوري أساسا وتحقيقا أيضا لإلرادة العليا للوطن ممثلة في الم 181

األحزاب السياسية وخاصة منها أحزاب الكتلة والتي لطالما طالبت بحذف القضاء االستثنائي لما يثار بشأنه من انتقادات الذعة على 
 المستوى الحقوقي وغير ذلك. 

موال العمومية المنهوبة إلى خزينة فال معنى لألحكام والقرارات القضائية إذا لم تجد طريقا لنفادها وذلك من خالل استرجاع األ 182
 الدولة وفي ذلك طبعا فيه إعادة االعتبار لسيادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
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الشخص المتهم خالل مرحلة سير الدعوى العمومية، أو خالل مرحلة تنفيذ المقررات 
 ضائية برد تلك األموال العمومية المعتدى عليها.الق

ومن هنا ينبع اإلشكال المتعلق بمدى توفر النجاعة التشريعية في الواقع العملي      
بمعنى هل استطاع المشرع إحكام التنظيم القانوني لهذه المؤسسات؟ ومدى قدرة هذه األخيرة 

 مكانه الطبيعي؟على تحقيق مبتغى المشرع في إعادة المال العام إلى 

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سوف نعمل على البحث والدراسة في موضوع     
 المصادرة كآلية قضائية السترجاع األموال العمومية.

 أوال : الصعوبات القانونية والعملية السترجاع األموال العمومية 

في  183متهمقد عمل المشرع المغربي على تنظيم إجراءات الحجز على أموال ال     
من قانون  149، وكذا المادة 458إلى  452مجموعة من القوانين، وذلك من المواد من 

وما يتبعه من ظهير االلتزامات والعقود، كما عمل  126المسطرة المدنية عالوة على الفصل 
من ظهير  828إلى  818على تنظيم األحكام المتعلقة بالحراسة القضائية في الفصول من 

والعقود، إال أن هذه المقتضيات القانونية تعاني من ضعف واضح يكون عائق االلتزامات 
 دون مواكبتها للحماية المنشودة للمال العام .

شكالية الحجز على أموال المتهم في جرائم المال العام أثناء سير الدعوى ا أ     

 العمومية 

ضررة طرق شتى خول المشرع المغربي للسلطات الضبطية والقضائية أو للجهة المت
تعمل من خاللها على صيانة حقها في استرجاع األموال العمومية المعتدى عليها. وسوف 

                                                           
 ههو وسيلة من الوسائل التي أقرها القانون إلجبار المتهم على الحضور أمام السلطة القضائية واقتضاء حقوق الناس والدولة من 183
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نبسط مضامين الطريق الجنائي في حجز وعقل أموال المتهم أثناء سير الدعوى العمومية  
كما سنتوقف عند اإلمكانات المتاحة من أجل حماية المال العام، من خال سلوك إجراء 

 حفظي أو الحراسة القضائية.   الحجز الت

 أوال: سلطة قاضي التحقيق في عقل وحجز أموال المتهم.  

أتاح المشرع الجنائي لقاضي التحقيق أثناء مسطرة البحث والتحقيق سلطة حجز     
األموال المتحصلة من الجريمة بناءا على قانون المسطرة الجنائية المغربية إضافة إلى ما 

ن سلطة اتخاذ جميع اإلجراءات الكافية لضمان حسن سير التحقيق   يخوله له القانون م
حيث يدخل ضمنها سلطته في اتخاذ قرار عقل أموال المتهم، خاصة و ما جاءت به 

من نفس القانون، إذ يمكن لقاضي التحقيق اتخاذ جميع اإلجراءات  184  88و  85المادتين 
ن يأمر في أي وقت بإتخاد المتعين.      التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة، كما يمكنه أ

ذا كانت هذه المواد تعطي لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ أمر عقل أموال المتهم  أثناء إجراء  وا 
التحقيق فإن هذه السلطة تبقى دون المستوى المطلوب، نظرا لمحدوديتها وذلك ألمرين 

 بارزين هما

صر على أموال المتهم دون غيره. األمر األول وهو جعل قرار قاضي التحقيق يقت    
إن قرار قاضي التحقيق يجب أال يتجاوز األموال التي توجد في ملكية المتهم دون غيرها من 

 185أموال أبنائه أو زوجه 

                                                           
 من قانون المسطرة  الجنائية على أنه"يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت بإتخاد جميع التدابير المفيدة" 88تنص المادة  184
وما يقال عن سلطة قاضي التحقيق في عقل أموال المتهم يقال عن سلطة المحكمة في اتخاذ إجراء الحجز التحفظي أو الحراسة   185

جاه أصر رئيس المحكمة االبتدائية أمرا قضى فيه برفض طلب إجراء حجز على عقار ليس في ملكية المتهم  القضائية، وفي نفس االت
وحيث إن العقر المطلوب في الحجز مادام ليس في ملكية المدعى عليه ولم يثبت لنا أنه متحصل من  "حيث جاء في األمر ما يلي   

،  2007-11-13مؤرخ  4555/2005)األمر عدد اس قانوني ويتعين رفضه"ارتكاب الجريمة فإن الطلب يكون غير مرتكز على أس
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ألن أساس التنفيذ بصفة عامة هو الحق العام الذي لكل دائن على أموال المدين 
قضائي ببالدنا، وذلك أنه في أمر بوصفها ضامنة للوفاء، وهو ما ذهب إليه االجتهاد ال

مارس  9بتاريخ   -ملحقة سال–صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة االستئناف بالرباط 
، حيث نجده قد أبقى الحجز على مسكن في ملكية 03/2011في القضية عدد   2011

 "وحيث إن الذمة الماليةالمتهم دون األموال األخرى التي يملكها أقاربه. جاء في األمر: 
للمتهم المعني باألمر هي منفصلة عن الذمة المالية للشركات التي يشرف على تسييرها، مما 
يتعين معه االستجابة للطلب، وذلك حفاضا على حقوق العاملين بها وعلى حسن سير 

 أشغالها.

وحيث إنه رعيا لعدم المساس بحقوق وأموال األطراف األخرى غير المعنية بالمتابعة    
معه رفع الحجز والعقل على  األموال والممتلكات العائدة للمتهم المذكور و فإنه يتعين 

أصوله وفروعه وزوجته ، وذلك حفاظا على عدم إضاعة حقوقهم في حالة عدم ثبوت 
 األفعال المنسوبة إلى المعني باألمر

وحيث إنه يتعين معه حفاظا على حقوق الجهة المتضررة في حالة ثبوت األفعال   
إلى المتهم سالف الذكر اإلبقاء على عقل العقار الذي في ملكيته والمشيد عليه  المنسوبة

 .المنزل الذي يسكنه ليس إال "

وعليه نستنتج مالحظة غاية في األهمية وتتمثل في إمكانية حفاظ الشخص على   
أمواله بعيدا عن أعين القضاء أمر جد وارد في بلدنا وال يتطلب سوى تفويتها لألبناء أو 
األصول أو الفروع أو الزوج وهو ما سيشجع المتهم إدا ما استشعر الخطر على إخفاء 

                                                                                                                                                                                     

، مشاركة في ندوة الجرائم "إشكالية المصادرة في جرائم المخدرات "صادر عن المحكمة االبتدائية ببرشيد منشور في: المختار العيادي 
 .  295ص  2007المالية من خالل اجتهادات المجلس األعلى فاتح يونيو 
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ممتلكاته عبر تحايله على القضاء من خالل تفويتها ألبنائه أو أصوله أو فروعه أو زوجه 
قبل الشروع في إجراءات البحث التمهيدي أو التحقيق وال أدل على ذلك من الموظف الذي 

ر المنجزة من قبل أجهزة الرقابة على المال العام، كتقارير المجلس يظهر من خالل التقاري
األعلى للحسابات أنه متابع عن أفعاله ال محالة، فيقوم بإخفاء ممتلكاته كتفويتها إلى أحد 

 أقاربه، أو تمليكها باسم مستعار. 

 ثم األمر الثاني يشترط في المال أن يكون متحصال من الجريمة فقط .   

إلى نصوص قانون المسطرة الجنائية التي نظمت أحكام الحجز أثناء البحث وبالرجوع 
. نجدها تنص على اقتصار نطاق الحجز على األموال المتحصلة من الجريمة   186والتحقيق 

وال يسري على غيرها من األموال األخرى المملوكة للمتهم، األمر الذي يثار معه التساؤل 
اد األموال المعتدى عليها في حال ثبوت اإلدانة، خاصة حول الحلول الممكنة لضمان استرد

 إذا تمكن المتهم من إخفاء األموال المتحصلة من الجريمة ؟ 

ذا كان هدا هو واقع سلطات قاضي التحقيق في عقل أموال المتهم، فماذا عن      وا 
 سلطة المحكمة في اتخاذ تلك اإلجراءات االحترازية أثناء سير الدعوى العمومية ؟

 ب سلطة المحكمة في اتخاذ إجراء الحجز التحفظي أو الحراسة النظرية 

تعتري الحجز في المجال الجنائي صعوبات قانونية وواقعية تؤدي أساسا إلى      
ضعف نجاعته في حماية المال العام المعتدى عليه من لدن المتهم، ولعل أهمها الصعوبات 

أو بالشروط المتعلقة بالحق نفسه، بحيث أن المادة المتعلقة بكيفية حفظ الحق المراد ضمانه، 
من قانون المسطرة المدنية تعطي الحق لرئيس المحكمة االبتدائية سلطة إصدار البت   149

                                                           
من قانون المسطرة الجنائية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية والمادة  57القانونية التي نصت على الحجز هي المادة النصوص  186

 بخصوص اختصاص قاضي التحقيق. 104
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استعجاليا في الطلبات المقيدة إليه من أجل إجراء حجز تحفظي على أموال الشخص الذي  
على تلك األموال 187 .لحراسة القضائية يعتقد أنه اعتدى على المال العام، أال وهو األمر با

 شريطة أن يحال النزاع الجدي في هذه األخيرة على القضاء. 

فبالرغم من إمكانية تقديم طلب لرئيس المحكمة من أجل إجراء حجز تحفظي، أو     
تعيين حارس قضائي، فإن ذلك يتطلب توافر شروط معينة في الحق، ناهيك عن ضعف 

 حجوزة من االندثار وهذه الشروط هي كاألتي:آليات حفظ األموال الم

 .يشترط أن تكون هناك مديونية ثابتة ومحددة ولو على وجه التقريب-

وهو األمر الغائب في جرائم المال العام، إدا ما أرادت الجهة المتضررة إجراء حراسة 
  .قضائية  أو حجز تحفظي على أموال المتهم مما يعني معه صعوبة قبول هذا الطلب

ويسير االجتهاد القضائي في بالدنا في هذا االتجاه، حيث يتشدد كثيرا في      
االستجابة لطلبات إجراء حجز تحفظي أو حراسة قضائية على أموال المتهم، إذ نجده يميز 
بين الدين الثابت وبين ما يسميه بالتعويض المحتمل، فيقبل الطلب في األول ويرفضه في 

خالل العديد من االجتهادات القضائية على اختالف درجاته ففي  الثاني، وهو ما يستشف من
 جاء فيه : 21/01/1990الصادر بتاريخ  337قرار صادر عن محكمة النقض عدد 

 188" يفرض الحجز لضمان دين محقق أو له ما يرجح جديته وتحققه  

                                                           
من ق ل ع والذي ينص على " إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى  218فبالنضر ألحكام الفصل     187

 أن ترد الحراسة على المنقوالت والعقارات، وهي تخضع ألحكام الوديعة االختيارية وألحكام هذا الباب "حراسة ويجوز 
جاء فيه "حيث  2007/647عن محكمة االستئناف التجارية بمراكش ملف عدد  17.01.2008صادر بتاريخ  83في قرار رقم  188 

على أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن إنه لئن كان الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي غايته التحفظ 
الحاجز فإنه يشترط إلجرائه أن يكون الحاجز دائن للمحجوز علية والثابت في النازلة أن طالب الحجز مجرد شريكة في المحجوز 

مما يفيد مديونيته أو يثبت المديونية عليها ولم يقم بعد بأداء ديون هذه األخيرة حتى يكون له الحق في الرجوع عليها والملف خل 
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وتكون المحكمة قد جانبت الصواب حين فرضت الحجز على عقار الطاعن ضمانا لما 
قد يحكم به من تعويض وبما أن الطرف المدني يطالب بحجز مبني على تعويض محتمل 

لى جانب هذه المحدودية في مساطر اتخاذ قرار حجز فإن طلبه غير جدي ويتعين رفضه"  وا 
 وعقل أموال المتهم ، فإن هناك إكراهات أخرى على مستوى التنفيذ أهمها: 

 هة المنفذة أ فيما يتعلق بالصعوبات التي تعترض الج

يمكن تلخيص هذه الصعوبات من خالل المناشير الصادرة عن وزارة العدل والحريات  
والموجهة إلى السادة الوكالء العامين للملك ووكالء الملك، كما كان معموال به قبل اإلصالح 
 الجديد لمنظومة العدالة المتمثل في نقل اختصاصات وزير العدل المتعلقة بالسياسة الجنائية

 إلى السيد رئيس النيابة العامة .

 ب الصعوبات التي تعترض جهة تدبير األموال المحجوزة :

من قانون المسطرة المدنية نجدها تقضي بأن  454بالرجوع إلى مقتضيات المادة     
المال المحجوز يبقى في ذمة المحجوز عليه )أي المتهم(، فالمحكمة إذ بعد اتخاذ إجراء 

أموال المتهم تبقى تلك األموال بيده إذ يعتبر بهذه الحالة حارسا، حيث  الحجز التحفظي على
له حق التصرف في ماله في حدود عدم اإلضرار بدائنه، فيمكن له نتيجة لذلك، أن ينتفع بها 
إنتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار، وهو ما سيسهل له إمكانية 

 أخرى حتى تندثر قيمتها. تفويت تلك األموال بطريقة أو ب

                                                                                                                                                                                     

 للمحجوز عليها فيبقى الطلب غير مبرر وهو ما دهب إليه /األمر المستأنف الذي يبقى في محله وال ينال منه ما جاء في االستئناف "
.نضر على الساعة الخامسة والربع 12/05/2019اريخ الزيارة ت  http://www.cacmarrakech.maمنشور على الرابط التالي  

 مساءا. 

http://www.cacmarrakech.ma/
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إضافة إلى هذه اإلمكانية فالمحكمة إذا ما وجدت مال المتهم لدى الغير، وأمرت      
بإجراء حجز تحفظي عليه، أبقت ذلك المال عند الغير واعتبرته تبعا لذلك حارسا، بما يعنيه 

وضياع قيمته ذلك من سوء التدبير الذي يمكن يواجه األموال المحجوزة، ومن إمكانية تلفه 
مما تكون معه المطالب المدنية برد األموال العمومية المعتدى عليها دون جدوى، ناهيك عن 

 ضياع حق المتهم في الحفاظ على قيمة ممتلكاته، فهو مجرد متهم براءته مفترضة. 

 ج الصعوبات التي تعترض اإلجراءات الموازية في الكشف عن أموال المتهم     

لتحفيظ اإلجباري للممتلكات يبقى البحث الميداني هو السبيل في ظل غياب ا    
الوحيد الكتشاف ممتلكات المتهم، وهو األمر الذي يساهم في ضعف حجز أموال المتهم 
نظرا لصعوبة الوصول إليها عن طريق البحث، ولعل خير مثال يمكن بسطه بخصوص 

لبيضاء رفقة عدد من الموظفين بها، الواقعة التي توبع فيها قابض بإدارة الجمارك فرع الدار ا
 189               بتبديد ثالث ماليين درهم .

حيث لما طالبت إدارة الجمارك بالحجز على ممتلكات المتهم كي تتمكن من استيفاء    
المبالغ المحكوم بها، وجدت نفسها أمام سجل فارغ اللهم منزل صغير توصلت إليه عن 

عن جرد ممتلكات المعني باألمر فقد جاءت  190ة العقاريةطريق البحث، أما جواب المحافظ
سلبية، أي أن المدان الشيء في سجله، مما يتعين معه أهمية إقرار التحفيظ اإللزامي 
للعقارات، فكما مر في الواقعة السالفة الذكر، أنه على الرغم من كون المتهم يمتلك منزال إال 

                                                           
صادر   2011/5/1237، ملف رقم  1046قرار صادر عن غرفة الجنايات اإلبتدائية بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء ، عدد  189

 ، )غ م( 6/14/ 2012بتاريخ 
يد ) ... (، يشرفني أن أوافيكم ببيان حول العقارات المحفظة المقيدة جاء في مذكرة المحافظة العقارية :"في شأن جرد ممتلكات الس 190

 في اسم المعنيين باألمر كما يلي : المراجع العقارية   الشئ".
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اسلت المحافظة من أجل جرد أمالك المدان لم أنه غير محفظ، حيث إن إدارة الجمارك لما ر 
 تجد المحافظة أي شيء مسجل لديها باسم الشخص المعني باألمر. 

فمن خالل المقتضيات القانونية أعاله، يتبين أن اإلجراءات االحترازية التي تملكها   
 أجهزة العدالة خالل سير الدعوى العمومية تبقى دون المستوى المطلوب في مجال جرائم
المال العام، لكن إذا كان األمر كذلك خالل هذه المرحلة، فماذا عن مرحلة ما بعد صدور 

 المقرر القضائي باإلدانة ؟ 

ب مدى مالئمة أحكام المصادرة في القانون المغربي مع متطلبات استرجاع األموال   
 العمومية 

على أنها  من القانون الجنائي 42عرف المشرع المغربي المصادرة في الفصل    
فهي "المصادرة هي تملك الدولة جزءا من أمالك المحكوم عليه أو بعض أمالك له معينة"، 

 تهدف إلى استرجاع األموال العمومية المختلسة أو المبددة والتي تكون بحوزة الجاني.

 45و  44و  43و  42وقد نظم المشرع المغربي أحكام المصادرة في الفصول     
من نفس القانون على وجوب  247ي، إضافة إلى ما نص عليه الفصل من القانون الجنائ

 مصادرة األموال المختلسة والمبددة.

يتضح من خالل هذه النصوص أن المشرع المغربي عمل على تنظيم          
 مقتضيات المصادرة وفق القواعد اآلتية 
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ة التي تكون تتحقق في الحال191: أصبحت المصادرة في جرائم المال العام وجوبية  1
من  242أو جريمة التبديد المنصوص عليها في الفصل  192فيها جريمة االختالس جناية 

القانون الجنائي ، فالقاضي في حالة الحكم بالعقوبة المخصصة لجناية التبديد يجب عليه أن 
يحكم باإلضافة إلى ذلك بمصادرة األموال المحكوم عليه أو جزء منها قصد استرجاع تلك 

المبددة من قبل هذا األخير، وبالتالي فالقاضي ملزم بالحكم بمصادرة في أهم وأخطر  الموال
 جرائم المال العام، أي جريمتي االختالس والتبديد.  

إذا كان المشرع قد جعل المصادرة وجوبيه في جريمة التبديد وجناية االختالس  2    
عبارة عن جنحة، فمتى كانت  فإنه لم ينص عليه في الحالة التي تكون جريمة االختالس

من  77الجريمة جنحة اختالس، ال توجد هنا ك مصادرة. ذلك أن المشرع في الفصل 
بنص خاص، وهو  –والمخالفات  –القانون الجنائي فرض أن تكون المصادرة في الجنح 
" في من القانون الجنائي ما يلي   44األمر المنتفي في جنحة االختالس، جاء في الفصل 

المؤاخذة عن األفعال تعد جنحا أو مخالفات ال يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في  حالة
 الفصل السابق إال في األحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح ".

: مصادرة القاضي ألموال المحكوم عليه يجب أن تراعي حقوق الغير وذلك تبعا  3  
حظ أن هذا النص لم يميز بين الغير حسن القانون الجنائي،  ويال 43لمقتضيات الفصل 

النية والغير سيء النية ، فقد يتفق الجاني مع أحد األغيار على الدخول في عمل يهدف الى 
                                                           

Driss Alami Machichi: " manule de droit pénal général", les éditions maghrébines casa blanca *191

1974.   
  

" في حالة الحكم بعقوبة طبقا للفقرة األولى من من القانون الجنائي ، حيث جاء فيها .  247من الفصل نصت عليها الفقرة الثانية  192
 ، )....( يجب أن يحكم بمصادرة األموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كليا أو جزئيا )...(. 241الفصل 
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إخفاء مصدر المال العام المعتدى عليه بأن يكون هذا األخير في واجهة هذا العمل، األمر 
ية التي يجب أن تحفظ، و الذي يتضح معه أن األصل هو الفصل بين حقوق الغير حسن الن

بين حقوق الغير سيء النية التي يجب أن ترفع عنه الحماية، وهو ما يستشف من خالل 
من اتفاقية األمم المتحدة لمحاربة الفساد والتي  31مضامين الفقرة ما قبل األخيرة من المادة 

ثة حسنة النية " ال يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالتنص على أنه  
." 

وقد سار على هذا التوجه الذي خطته اتفاقية األمم المتحدة المشار إليها أعاله،   
من القانون الجنائي  131 – 21المشرع الفرنسي سواء من خالل الفقرة الثانية من الفصل 

مارس  27الصادر بتاريخ  409-2012من القانون  17الفرنسي أو من خال الفصل 
ب تنفيذ العقوبات فكما يتضح فالغير حسن النية هو الذي يجب أن يحمى المتعلق  2012

 دون الغير سيء النية.

التمس المصادرة إال األموال المتحصلة من الجريمة والتي في حوزة الجاني،  4
فالمحكمة أثناء الحكم على الجاني بالمصادرة يجب أن تميز في أمواله بين تلك المتحصلة 

مصادرتها، وبين تلك المتحصلة من عمل مشروع فال تقضي بين الجريمة فتقضي ب
بمصادرتها، وهو التوجه الذي كان يسير عليه العمل القضائي المغربي ونمثل بذلك بالقرار 

" إن المصادرة باعتبارها أمرا والذي جاء فيه   2728/8الصادر عن محكمة النقض عدد 
تكون عقوبة إضافية وقد تكون تدبيرا  بنقل ملكية بعض األشياء أو األموال إلى الدولة قد

وقائيا عينيا، إنما تكون المصادرة عقوبة إضافية وتعلقت باألشياء التي استعملت في ارتكاب 
الجريمة وكانت هذه األشياء مما تجوز حيازتها وجب أن تكون في ملكية المحكوم عليه ما لم 

 يكن هناك نص مخالف ."
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تقعيد مبادئ جديدة في رد المال العام في أفق ثانيا : دور االجتهاد القضائي في 
 تطوير النص القانوني .

إنه وفي ظل الثبات وحالة االستقرار التي يعرفها التشريع الوطني في مجال آليات      
رد األموال العمومية، أخد االجتهاد القضائي المبادرة إلى اعتماد قواعد جديدة في هذا 

 درة.المضمار، خاصة فيما تعلق بالمصا

وقد اعتمد االجتهاد القضائي في ذلك على القواعد المنصوص عليها في اتفاقية      
األمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أصبحت جزءا من قانوننا الوطني بعد المصادقة عليها 
من طرف المغرب ونشرها بالجريدة الرسمية، وهو ما سيدفعنا للبحث والتنقيب في مضمون 

مسترشدين ببعض التشريعات المقارنة، كمحاولة من أجل استخراج القواعد  تلك االتفاقية،
  الكفيلة برد األموال العمومية المعتدى عليها. 

أ االجتهاد القضائي في التقعيد لقواعد جديدة في مجال المصادرة في جرائم المال 
 العام.

، 193محكوم بهاإنه وبعد قصور القواعد التشريعية عن استرجاع األموال العمومية ال
استحدث االجتهاد القضائي المغربي مجموعة من القواعد التي تؤطر التعامل مع المصادرة 

 في جرائم المال العام يمكن تركيزها كما يلي 

 إلزامية المصادرة: 1*

                                                           

من مجموعة القانون الجنائي، هو  247هذا النوع من الجرائم المحددة بموجب الفصل  غير أن اإلشكال الذي تطرحه المصادرة في193 
مشكل متعلق أساسا بنطاقها، فبالرجوع إلى الفقرة السابقة يتبين أن المشرع المغربي نص على أن المصادرة تشمل األموال والقيم 

هوم األموال والممتلكات، فهل يقتصر على المنقولة منها فقط؟ أم المنقولة والممتلكات والعائدات، وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤل حول مف
 .أن مدلولها يمتد حتى إلى أموال وممتلكات المتهم العقارية؟وفي اعتقادنا أن النص غير واضح في هذه النقطة تحديدا
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قعدت محكمة النقض توجها جديدا في مجال المصادرة في جرائم المال العام حينما 
،  وهدا ما نستشفه من القرار الصادر عنها في الموضوع   2008اعتبرتها وجوبيه منذ سنة 

"وحيث إن إدانة المتهم كانت من أجل جنايتي تبديد أموال عامة واستعمال محرر رسمي 
من القانون الجنائي، ومن أ جل جنحة استغالل النفوذ  356و 241مزور طبقا للفصلين 

 من نفس القانون. 250طبقا للفصل 

ل وقائع القضية وأسباب اإلدانة أن الجرائم التي تبت اقترافها من وحيث يتبين من خال 
طرف المتهم قد استهدفت المال العام، وذلك باإلستحواد عليه، أو بسوء تدبيره، تحقيقا لمنافع 

 ومصالح خاصة .

من مجموعة  42وحيث إنه إذا كان الغرض من المصادرة في حكم الفصل          
ك الدولة جزءا من أمالك المحكوم عليه أو بعض أمالك له معينة القانون الجنائي هو تملي

وهو مبدأ عام، فإنه تكون و جوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بتخليق الحياة العامة، 
خاصة وأن المغرب بمصادقته على اتفاقية األمم المتحدة لمحاربة الفساد بمقتضى ظهير 

واإلذن بنشرها في جريدة رسمية  2007 نونبر 30صادر بتاريخ  1.07.58شريف رقم 
من تجميد وحجز ومصادرة، يكون  55و  31و ما يقتضيه فصلها  2008يناير  17بتاريخ 

وقد  قد وضع في صلب قوانينه الوطنية مقتضيات عامة لمكافحة الفساد اإلداري والمالي"،
رباط في قرارها سارت على نفس النهج غرفة الجنايات االستئنافية  بمحكمة االستئناف بال

" حيث جاء فيه :  34/10/11في الملف عدد  2013/03/27الصادر بتاريخ  02عدد 
وحيث إذا كانت المصادرة باعتبارها تمليك الدولة جزءا من أمالك المحكوم عليه أو بعض 
أمالك له معينة، هي عقوبة إضافية جوازيه يمكن الحكم بها في الجنايات، فإن المحكمة 

مر يختلف متى تعلق األمر بجناية تبديد واختالس أموال عمومية، بحيث تعتبر بأن األ
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تصبح وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بتخليق الحياة العامة وتقوية المنظومة الزجرية 
 لحماية المال العام ".

 المصادرة يمكن أن تكون بالقيمة: 2*       

بمكافحة الفساد، وال أدل على ذلك من أحد تبني القضاء العمل باالتفاقية المتعلقة     
القرارات الفريدة الذي صدر عن غرفة الجنايات االستئنافية بمحكمة االستئناف بالرباط أشار 

األموال التي يمكن  بصريح العبارة إلى مضامين هذه االتفاقية، ووسع وفقا لذلك من نطاق 
 194.قيمة ، وقد جاء في القرارأن تكون محال للمصادرة حينما طبق قاعدة المصادرة بال

" وحيث إنه إذا كان األصل في المصادرة أن تقع على الشيء المتحصل من الجريمة 
بعينه ، فإنه متى تعلقت بالمال العام فإنه يجوز أن تنصب على ممتلكات تعادل قيمة 

 31صل األموال المختلسة المبددة، وهو ما يعبر عنه بالمصادرة بالقيمة المشار إليها في الف
من االتفاقية المشار إليها ولقد أقرتها محكمة النقض في القرار الصادر عن مجموع الغرف 

 المشار إليه.

وحيث ان هذه المحكمة تعتبر أن المغرب بمصادقته على اتفاقية األمم المتحدة  
لمحاربة الفساد المشار إليها، يكون قد أضاف إلى منظومته الزجرية لحماية المال العام 

تضيات دولية لمكافحة الفساد المالي، وخاصة في مجال المصادرة التي تستوجب التطبيق مق
حاطته بما يلزم من حماية وصيانة"  الفعال، باعتبارها وسيلة ناجعة في استرداد المال العام وا 

وفي اعتقادنا لقد شكل هدا القرار مرحلة انتقالية هامة في مسار االجتهاد القضائي 
 ط بحماية المال العام وأساسا في ما تعلق بالمصادرة. المغربي المرتب

                                                           
 ، 'قرار غير منشور( 11/10/34ملف عدد  27/03/2013صادر بتاريخ  194
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 انتقال عبء اإلثبات إلى المحكوم عليه  3*

ذهب االجتهاد القضائي وهو يحيط المال العام بالمزيد من الحماية إلى تحميل عبئ 
إثبات مصدر األموال المملوكة للمحكوم عليه، إذ يبقى المحكوم عليه هو المسئول عن إثبات 

" ولما كان   1667/7/08الشرعي ألمواله،  جاء في قرار  لمحكمة النقض عددالمصدر 
الثابت من العديد من  الصكوك العقارية المتعلقة بأمالك المتهم وأمالك زوجته المدلى بها 
من طرف النيابة العامة تفيد أن المتهم بحكم مركزه كرجل سلطة سعى إلى إخفاء بعض 

المؤاخذ من أجلها، ولم يستطع تبرير مصدرها أو مصدر األموال المتحصلة من الجرائم 
ثروات زوجته، وهو يعلم أن ال عمل لها وأن راتبه الشهري ال يكفي لسد حاجياته ومصاريف  
دراسة أبنائه كما يستشف من البحث االجتماعي المنجز في حقه فباألحرى تحقيق الثروات 

 المذكورة "    

ي لالجتهاد القضائي مجال استرجاع األموال العمومية وخالصة القول يتبين الدور المحور 
المعتدى عليها، وهو أمر غاية في األهمية في ظل غياب قواعد تشريعية كفيلة بالقيام بهذا الدور. 
وهو األمر الذي يتطلب تدخل المشرع لألخذ بهكدا قواعد قضائية لخدمة وتحقيق النجاعة القضائية 

 العام.وتحقيق الحماية المرجوة للمال 

 ب بدائل النهوض بالحماية الجنائية للمال العام في مجال رد واسترجاع األموال العمومية      

ليس لنا اليقين في كوننا قادرين على خلق الحلول والبدائل الناجعة أو الكفيلة    
بتحقيق حماية تامة لمعضلة كانت والزالت تؤرق بال الدولة ومؤسساتها والمهتمين بهذا 

 ل. ومن باب كوننا نبحث في هذا المجال الخصب والمتعلق بحماية المال العام آثرناالمجا
 طرح بعض المقترحات على الشكل التالي
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 تبني قاعدة شمول الحجز على أموال الغير   1

 208وهي القاعدة التي أخذ بها كل من التشريع المصري ونضيره الكويتي. المادة    
من قانون حماية األموال العامة الكويتي  24صري  و المادة مكرر من قانون اإلجراءات الم

والغاية من هاتين المادتين هي توسيع نطاق األموال التي يمكن أن تكون موضوع حجز 
ن بدرجات مختلفة  بحيث  تحفظي، إلى حين صدور المقرر النهائي في الدعوى العمومية. وا 

القصر، في حين وسع المشرع الكويتي  جعله المشرع المصري يسري على أموال أوالد المتهم
أكثر من ذلك حينما جوز الحجز على أموال الزوج واألوالد القصر أو البالغين، بل نجد 

 195.المشرع الكويتي أضاف حتى الغير متى كانت لتلك األموال صلة بالجريمة 

 قاعدة المصادرة بالقيمة : 2

درة تقتصر على ما هو متحصل وهو أمر تبناه المشرع الفرنسي بحيث لم تعد المصا  
نما أصبحت تتعداه إلى كل أموال الجاني ويستوي في  من الجريمة الماسة بالمال العام، وا 

-409من القانون  16ذلك أكان مصدر هذه األخيرة مشروعا أو غير مشروع، الفصل 
 .المتعلق بتنفيذ العقوبات قاعدة الصادرة بالقيمة 2012مارس  27الصادر بتاريخ   2012

ومن نافلة القول أن التشريع المغربي المرتبط بموضوع استرجاع األموال العمومية     
المعتدى عليها يعاني من القصور وضعف مواكبة تطور الجريمة، يوازيها أيضا نقصا 
وضعفا كبيرا على مستوى المقتضيات اإلجرائية الخاصة التي بإمكانها تحقيق الفعالية و 

                                                           
لضرورة أو في حالة االستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أوالده القصر من التصرف وللنائب العام في مصر عند ا 195

في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من اإلدارة على تعيين من يدير األموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في 
ة خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من =جميع األحوال أن يعرض على المحكمة الجنائية المختص

التصرف أو اإلدارة، و إال أعتبر األمر كأن لم يكن، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحاالت السابقة،بعد سماع أقوال 
 (.ذوي الشأن خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض األمر عليها)...
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المال العام في الشق المتعلق باسترجاع األموال العمومية، وهو  النجاعة في مجال حماية
أمر يستفز المشرع الجنائي وبخاصة قانون المسطرة الجنائية للتفاعل بإيجابية أكثر مع 
مضامين اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  وما تنص عليه بعض التشريعات المقرنة 

 المتطورة في هذا المجال.

  العام المال حماية في القضائي الدور تقييم: نيالثا المطلب

تعد عملية حماية المال العام من أهم األولويات اإلستراتيجية للدولة، الرتباط هذه           
العملية بمجموعة من القطاعات والميادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية. وال يمكن 

والقوة الكافيتين  لتحقيق ذلك وتتجلى أساسا في لها القدرة  196حماية المال العام إال بوسائل
 رفع وتعزيز دور القضاء في تحقيق تلك الغاية األساسية.

فحقوق اإلنسان تعد مقوما أساسيا لبناء دولة الحق والقانون لكن محاربة الفساد ونهب       
الطبيعي  المال العام واقتصاد الريع تعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة للرأسمال

 والبشري يحتاج إلى قضاء متمكن وفاعل أساسي في هذا المجال.

فعدم إصدار أحكام رادعة في وجه المنتهكين لحرمة المال العام، يتعارض ومبدأ عدم   
اإلفالت من العقاب. و هو األمر الذي سنبحثه في هدا المطلب من خالل تقييم كل من 

نقض باعتبارها تتربع على هرم القضاء المغربي في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة ال
فقرة أولى وكذلك التطرق إلى أهم مقومات النهوض بالدور القضائي لتوفير حماية أكثر للمال 

 العام.في فقرة أخيرة.

                                                           
يعد مبدأ استرجاع األموال العمومية المهربة للخارج، من أهم المبادئ والوسائل التي يلعب التعاون القضائي دورا كبيرا في تحقيقها،  196

وقد خصصت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الفصل الخامس منها لهذا المبدأ، واعتبرت أن استرداد الموجودات، مبدأ أساسي في 
 تفاقية يتعين على الدول األطراف فيها أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساندة في هذا المجال.هذه اال



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

169 

 

      
  



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

170 

 

 

 والمصادرة بالحجز خاصة مؤسسة وجود وضرورة النقض محكمة اجتهاد:األولى الفقرة

  العام المال لحماية

بالرغم من وجود ترسانة قانونية هامة ببالدنا تجرم االعتداء على المال العام ، وما     
تحتويه أيضا من مستجدات تشريعية متقدمة إلى حدود ما، ودور فعال للهيئات الرقابية على 
المال العام، إال أن الظرفية الراهنة تطرح عديد اإلشكاالت الهامة تتمثل أساسا في حدود  

قاربة القضائية المتبعة لمناهضة الفساد بجميع أشكاله و تفعيل المبدأ الدستوري نجاعة الم
 المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

و لإلجابة عن هكذا إشكالية، يتطلب األمر الوقوف على خصوصية المبادئ       
معايير التي كرسها االجتهاد القضائي لمحكمة النقض بشأن قضايا المال العام، وتحليل ال

القضائية المعتمدة الستخالص العناصر التكوينية من عدمها في جرائم المال العام ولذلك 
سنقتصر بالوقوف على بعضها مع التذكير بضرورة إحداث مؤسسة خاصة بالحجز 

 والمصادرة.

 أوال دور محكمة النقض

 : خصوصيات المبادئ القضائية في جرائم المال العام   1        

لف اثنان في كون تحريك المتابعات في حق ناهبي المال العام، والحكم ال يخت   
عادة االعتبار لهيبة الدولة ومؤسساتها وعلى  بمصادرة األموال المختلسة، وتحقيق العدالة وا 
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، يجسد حقيقة االنخراط الفعلي لمؤسسة القضاء في حماية المال 197رأسها مؤسسة القضاء
 مة.العام وتعزيز تخليق الحياة العا

وذلك في إطار نوع من التوازن مابين إيقاع الجزاء، وتكريس قواعد األخالق العامة        
في إطار بيئة من الشفافية والنزاهة، تروم تحقيق التقدم االقتصادي للوطن وتوفير الرفاه 

 للمواطن.

و لذلك يقتضي األمر الحديث عن المفهوم القضائي للمال العام والصفة العمومية   
     متهم وغير ذلك من المبادئ والتي سنأتي على ذكرها تباعالل

 أ  المفهوم القضائي للمال العام 

إذا كان الفقه يعرف المال العام بكونه المال المخصص للعامة، فإن محكمة النقض  
 عرفت المال العام في أحد قراراتها بأنه 

القانون العام والمخصصة "يعتبر ماال عاما كل األموال المملوكة للدولة أو أشخاص 
للمنفعة العامة سواء كانت هذه األموال معدة لخدمة الجمهور وبطبيعته كانت في خدمة 

 198مرفق عام يستفيد منه الجمهور بشكل مباشر."

 ب  معيار الصفة العمومية للمتهم في جرائم المال العام   

ي المعيار في لقد دأبت محكمة النقض على اعتبار المصلحة ذات النفع العام ه 
تحديد الصفة العمومية للمتهم في جرائم المال العام، مع العلم أن حتى المشرع لم يعطي 

                                                           

نعتقد أنه أصبح لزاما على الدولة إعادة النظر في مجموعة من األمور المتصلة بالقضاء وأفراده وذلك من خالل إقرار التخصص 197 
ع نطاق القضاء المختص، وتقوية قضاء التحقيق في جرائم األموال، عالوة على إحداث بإحداث تكوينات متعلق بجرائم األموال وتوسي

 .شرطة متخصصة في ذلك وتوفير كافة اإلمكانات الالزمة
 غير منشور. 1271تحت عدد  24/12/2014قرار صادر بتاريخ  198
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تعريفا صريحا للمصلحة ذات المنفعة العامة،  وهذا ليس بغريب مادام التعريف من 
اختصاص الفقه، والقاضي الجنائي يستنبط صفة العمومية في الموظف ليس باالعتماد على 

يفة العمومية بل للجهة المتضررة من الجريمة وذلك بحسب الخدمة أو النشاط قانون الوظ
الذي تقدمه للمرتقين أو حتى بحسب القانون المنظم لها أو مساهمة الدولة في رأسمالها أو 

 خضوعها لرعاية الدولة عن طريق أجهزتها الرقابية إلى غير ذلك )...(.

فة العمومية للمتهم في جرائم ويتضح من ذلك أن محكمة النقض وسعت من ص  
 األموال.

 

 ج : صفة الجمعية الوطنية لحماية المال العام في الطعن بالنقض  

غني عن البيان أن فلسفة المشرع من إقرار الطعن في األحكام القضائية من طرف  
المتضرر منها يعد أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، كما أنه يكرس ويجسد العدالة 

ية في أرقي تجلياتها، ويبين أيضا حرص المشرع على التوفيق بين الحماية اإلجرائ
الموضوعية و اإلجرائية للحقوق والحريات. وبالرغم من ذلك يصح القول بانتفاء الصفة في 
الطعن من قبل أي جهة لم تكون طرفا في الحكم أو القرار المطعون فيه، وفي ذلك إعمال 

 199.عوى، وهي مناط اإلدعاءلقاعدة أن الصفة في الطعن كالد

وفي هدا الصدد قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف    
الجمعية الوطنية لحماية المال العام، بعلة مفادها أنها لم تتدخل كمطالبة بالحق المدني أمام 

                                                           
لألبحاث الجنائية والحكامة األمنية،العدد  حسن فتوخ، دور محكمة النقض في حماية المال العام، مقال منشور بالمجلة الدولية 199

 .266، ص  2019األول والثاني ،الجزء األول عدد خاص بموضوع حماية المال العام مقاربات متعدد، سنة 
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محكمة الموضوع، فهي بذلك ليست طرفا في الدعوى الجنائية  و ال صفة لها في طلب 
 من قانون المسطرة الجنائية. 523نقض القرار الصادر فيها عمال بمقتضيات الفصل 

        ج  الهدف المتوخى من الدعاوى الجنائية في قضايا المال العام  -
ونضرا للتأثيرات الوخيمة لهذا النوع من الجرائم على االقتصاد الوطني اعتبرت محكمة 

والمتابعات للجرائم المالية ال يتحقق فقط بعدد  النقض أن الغاية المتوخاة من الدعاوى
األشخاص المتابعين والمحالين على المحاكم وال بإصدار بشأنها عقوبات سالبة للحرية، ولكن 
بضرورة استرجاع المبالغ المبددة والمختلسة ومالحقتها بين يدي أي شخص كان وأي كان 

ذلك عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من المستفيد منها عن طريق مصادرتها لفائدة الدولة،  و 
 من القانون الجنائي .  247الفصل 

لقد تواتر قضاء محكمة النقض في عديد قراراتها على اعتبار أن جناية تبديد المال  
تتحقق متى قام الموظف  200من القانون الجنائي 241العام المنصوص عليها وفق الفصل 
ود تحت يده بحكم وظيفته إلى حيازة الغير، دون احترام العام بتحويل حيازة المال العام الموج

للمساطر والضوابط التنظيمية الجاري بها أو دون حصوله على ترخيص مسبق من مسؤولية 
هدار المال العام.  المختصين، وهو يعلم بكون تصرفه هذا يؤدي إلى استنزاف وا 

 ة د. طلب رفع الحجز على المنقوالت والعقارات والحسابات البنكي

في أغلب األحوال ما يتقدم دفاع المتهمين بطلب يرمي إلى رفع الحجز عن عقارات   
المتهمين ومنقوالتهم وحساباتهم البنكية، فيتم رفضها من طرف محكمة الموضوع بعلة أن هذا 

                                                           
يعاقب بالحبس من خمس الى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آالف الى مائة ألف درهم كل قاض أو "ج أنه .من ق 241وقد جاء في الفصل 200 

عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أمواال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقوالت موضوعة  موظف

 .تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها
عاقب بالحبس من سنتين إلى خمس فإذا كانت األشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فان الجاني ي

 "سنوات،  وبغرامة من ألفين الى خمسين ألف درهم
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الطلب يكون سابقا ألوانه مادام أنه لم يصدر بعد قرار نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي 
 به.

محكمة النقض تواترت في قضائها على نقض هذه القرارات، بعلة أن محكمة غير أن 
الموضوع لم تبين في هذا التعليل مستندها القانوني للقول أن طلب رفع الحجز المقدم من 
لدن الطالب جاء سابقا ألوانه، لعدم صدور قرار نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به. 

مدى تطبيق القانون في النازلة، والحال أن نصوص  حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة
المسطرة الجنائية ليس فيها ما يمنع من البت في الطلب في جميع مراحل المسطرة مما جاء  
معه تعليلها فاسدا وناقصا نقصانا يوازي انعدامه. ويعرض القرار المطعون فيه للنقض في 

 هذا الجزء.

 

 م األعمال :  المعايير القضائية المعتمدة في جرائ 

 شروط الحكم بالمصادرة كعقوبة إضافية في قضايا المال العام  1    

إن العمل القضائي لمحكمة النقض تواتر على اعتبار أن المحكمة إدا كانت ملزمة    
بتفعيل المصادرة، قصد استرجاع األموال المختلسة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

لفقرتين األولى والثانية من الفصل من القانون الجنائي طبقا وا 241األولى من الفصل 
، فإنه يجب عليها أن تستحضر بأنها عقوبة إضافية 201من نفس القانون 247للفصل 

                                                           
في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا الفرع،فان مرتكب الجريمة عالوة على ذلك،أن يحكم عليه "وجاء في هذا الفصل أنه 201  

وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد عن عشر ويجوز أن يحكم  40بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

 . عليه أيضا بالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة مدة ال تزيد على عشر سنوات
مصادرة األموال والقيم أعاله، يجب أن يحم ب 245، والفقرتين األولى والثانية من الفصل 241في حالة الحكم بعقوبة طبقا للفقرة األولى من الفصل 

 .نهاالمنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة أما كليا أو جزئيا، وإذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة من يد أي شخص كان المستفيد م
و  244و  243و  242صول تمتد المصادرة طبقا للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الف

 ."من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأي كان المستفيد منها.245
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مرتبطة بالعقوبة األصلية وجودا وعدما ومرتبطة بخاصية شخصية العقوبة وشرعيتها، وهو 
بين يدي العدالة ونوقش أمام  ما يمنع على المحكمة مصادرة إال ما هو معلوم ومحجوز

 المحكمة.

وأنه من الثابت قانونا أنه متى كان الملف خال مما يفيد أن ثمة عقارات  أو أموال     
أو أموال منقولة محجوزة على ذمة القضية، يجب على المحكمة أن تراعي أن المصادرة و 

حكم  بها غير متوفرة لئن كانت وجوبيه في مثل الجرائم المسطرة في الملف، فإن شروط ال
في النازلة، وعليه فمتى انعدمت للمحكمة شروط الحكم بالمصادرة، ال يبقى لها الحق في 

الحكم باسترجاع األموال المختلسة إال في إطار الدعوى المدنية التابعة المثارة من طرف   
 الجهة المتضررة.

العامة الرامي إلى الحكم وأنه تبع لذلك يتعين على محكمة الموضوع رد ملتمس النيابة  
باسترجاع األموال المختلسة، ولو في غياب وجود طليا من الجهة المتضررة وعقارات وأموال 

 منقولة محجوزة على ذمة القضية، لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

 : الوصف الخاطئ ال يؤدي إلى نقض القرار إذا تعلق األمر بنفس العقوبة2

أحد قراراتها أنه يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه أن اعتبرت محكمة النقض في  
الوقائع حسبما أثبتها القرار تتوفر فيها العناصر القانونية لجناية المشاركة في تبديد أموال 

، وال توصف 202من مجموعة القانون الجنائي 241و  129عمومية، طبقا للفصلين 
طاعن )...( والمكلف بتتبع سير األشغال بالمساهمة فيه. ذلك أن قيام عن مكتب الدراسات ال

                                                           
  يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد األفعال اآلتية"ج .من ق 129وجاء في الفصل 202  

 .وعد أو تهديد أو إساءة استغالل سلطة أو والية أو تحايل ـو تدليس إجرامي أمر بارتكاب الفعل وحرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو 1
 .قدم أسلحة و أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك 2

 علمه بذلك ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في األعمال التحضيرية أو األعمال المسهلة الرتكابها مع 3

اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو األمن العام  يمارسون تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان لالجتماع،  لواحد أو أكثر من األشرار الذين4

  أو ضد األشخاص أو األموال مع علمه بسلوكهم اإلجرامي
  ."أما المشاركة في المخالفات فال عقاب عليها



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

176 

 

عداد التعليالت المتربة المواتية لها بالتوقيع الحقا على العديد من البيانات  بالمشروع )...( وا 
أو المكشوفات المشار إليها في تعليل القرار بعد أن كانت موقعة من طرف األمر بالصرف 

اريخ إنشائها وفق ما أورده تعليل  القرار، المتهم  وأطراف أخرى بعد أداء حواالتها، متبنيا تو 
إن ما يعتبر من األعمال المسهلة الرتكاب الفاعل األصلي )...( لجناية تبديد أموال عمومية 
، ومساعدة له في ذلك، علما بأن توقيع العارض على األوراق المذكورة تكرر بتكرار وتعدد 

ن من عدم إبراز عناصر جريمة المساهمة وقائع التبديد، ولذلك فإنه ال يجدي ما أثاره الطاع
في تبديد أموال عمومية مادام أن هذا الوصف الخاطئ ال يؤدي إلى نقض القرار، طالما أن 
عقوبتها هي نفس عقوبة المشاركة في تبديد أموال عمومية التي أبرز القرار عناصرها دون 

ن غير مرتكز على أي تحريف، أو خرق للقانون، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأ
 أساس.

 : أثر مخالفة مواصفات البناء المنجز لدفتر التحمالت موضوع الصفقة. 3   

في نازلة تتعلق بصفقة بناء حائط خاص بمستوصف صحي حسب دفتر التحمالت   
سنتمتر فوق األرض وأن يكون عرضه  60سنتمتر في األرض و  60بالحجر على مستوى 

الحديدية وبالطريقة التي يبنى بها أي حائط خاص بكل إدارة  سنتمتر ثم يتمم بالقضبان 40
 عمومية .

لكن تبين من خالل معطيات القضية والصور الفوتوغرافية المرفقة بملف النازلة   
وتقرير لجنة المجلس الجهوي للحسابات، أن المتهم بصفته آمرا بالصرف اعترف بتوقيعه 

عدم صحة البيانات المتعلقة بمواد بناء الحائط على الكشف الكامل لمبلغ )...( رغم علمه ب
ومخالفة ذلك لواقع الحال ولمقتضيات الصفقة، وعدم اإلشارة في هذا الكشف إلى التعديل في 
مواد بناء الحائط وكذا إلى سمكه، ودون أن يستند على  إشهاد لمكتب المراقبة على أن 
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محضر التغيير المزعوم، وهو ما  الحائط المذكور قد بني وفقا  لمقتضيات الصفقة أو وفق
اعتبرته المحكمة قرينة قوية على أن المتهم قد استفاد من المبلغ الممثل لقيمة الحائط 

من  224المستخلص من ميزانية الصفقة المذكورة أعاله بصفته موظفا عموميا طبقا للفصل 
ل عمومية ، وآمر بالصرف وهو ما يشكل في حقه جناية اختالس أموا203القانون الجنائي

من القانون الجنائي وبالتالي تبقى هذه التهمة المنسوبة إليه  241طبقا لمقتضيات الفصل 
 متوفرة العناصر في نازلة الحال وثابتة ثبوتا كافيا في حقه .

وأن محكمة النقض في إطار مراقبتها للتطبيق السليم للقانون اعتبرت من خالل هذا 
احيتين الواقعية والقانونية مانتهت إليه من إدانة وأبرزت أن المحكمة عللت من الن –التسبيب 

من قانون المسطرة الجنائية ورفضت  286وجه اقتناعها بشأنه، طبقا لما تقتضيه المادة 
ضمني االستجابة لطلب إجراء خبرة طالما لم تكن في حاجة إليها للبت في القضية. أما باقي 

شة للواقع ومجادلة في قيمة األدلة المتوفرة في ما عابه العارض على القرار فليس سوى مناق
القضية والتي حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتم التقديرية التي ال تمتد إليها 

 من نفس القانون . 518رقابة محكمة النقض عمال بالفقرة الثانية من المادة 

 ئية: أثر التقصير واإلهمال في مراقبة األموال على المسؤولية الجنا4

 241وفق ما نصت عليه أحكام ومقتضيات الفصل  204إن مناط المسائلة الجنائية    
من مجموعة القانون الجنائي، الذي تناول بالتجريم والعقاب جريمة اختالس أموال عمومية، 
هو اختالس الجاني لمال مرصود لمصلحة عامة أو خاصة باعتباره موظفا عموميا مع 

                                                           
يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة "لفصل أنه وجاء في هذا ا  203

سات بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقت بأجر أو بدون أجر ويساهم فبذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤس

 .ذات نفع عامالعمومية أو مصلحة 
اب وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة  ومع ذلك فان هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، اذا كانت هي التي سهلت له ارتك 

  ".الجريمة أو مكنته من تنفيذها

e des cadres et des  François  Lenglart" La  responsabilité  pénal-Philippe Collin-Paul l  Antona-Jean 204

dirigeants dans le monde des affaires" édition  dalloz  1996.p 220. 
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لك، على اعتبار أن الجريمة موضوع المتابعة من الجرائم انصراف نيته الجرمية إلى ذ
 العمدية التي ال يمكن تصور قيامها إال بحصول الركن المعنوي المذكور.

وفي نازلة تتعلق باختالس أموال عمومية رصدتها لجنة التفتيش التي حلت بوكالة 
هذا األخير بدوره من بريدية يشرف على تسييرها المتهم دون علم مدير الوكالة، فتمت متابعة 

أجل جناية اختالس أموال عمومية وأذين من أجل ذلك بعلة صفته كمدير وكالة، وعلمه بما 
 كان به المتهم )المستخدم( يجعل منه مسؤوال جنائيا عما وقع من أفعال.

غير أن محكمة النقض قضت بنقض القرار أعاله، بعلة أن المحكمة لئن اعتمدت     
لتخلص إلى ما انتهت إليه من إدانة، فإنها لم تبرز العناصر الواقعية  مجموعة من القرائن

 241والقانونية لجناية اختالس المال العام التي أدانت بها العارض وفق ما  يقتضيه الفصل 
، بما فيها ارتكابها للفعل المادي المتمثل في االختالس، وتاريخ 205من القانون الجنائي

ول بأن صفته كمدير وكالة، وعلمه بما كان يقوم به المتهم وظروف وقوعه إذ ال يكفي الق
الثاني، يجعل منه مسؤوال جنائيا عما وقع من أفعال، بل البد من إبراز التعليل الواقعي 

 والقانوني لها .

وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة اإلحالة قضت هذه األخيرة بإلغاء القرار 
لمتهم )مدير الوكالة(، من أجل جناية اختالس أموال المستأنف فيما قضى به من إدانة ا

عمومية والحكم تصديا لبراءته منها بعلة أن قيام المتهم الثاني )المستخدم( باختالس المبالغ 
المفصلة أعاله واختصاصه بها لنفسه دون المتهم )مدير الوكالة(، وعدم حصول علم هذا 

عمومية في حق المتهم النعدام قيام  األخير بذلك. وهو ما يجعل جريمة اختالس أموال
 عناصرها الواقعية والقانونية. 
                                                           

من القانون الجنائي والذي سبق ذكره جاء بتحديد المشرع الجنائي الغربي للجرائم التي تعد جرائم تمس  241وهذا الفصل المتمثل في  الفصل  205

 .المال العام
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وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة، قضت محكمة النقض برفض الطلب 
معتبرة أن تقاعس المتهم في اتخاذ وسلوك اإلجراءات التأديبية الالزمة في حق المتهم  

 يكفي للقول بقيام مسؤوليته الجنائية وعقابه، )المستخدم( حين اكتشافه لعملية االختالس ال
هماله في مراقبة األموال الصادرة والواردة عن الوكالة التي  على اعتبار أن تقصير المتهم وا 
يشرف على تسييرها بالشكل الذي تقتضيه القوانين واللوائح اإلدارية المعمول بها، ال يمكن أن 

ية، بل يمكن مناقشة ذلك في إطار مسؤوليته المهنية يكون أساسا للقول بقيام مسؤوليته الجنائ
يقاع الجزاءات  وما يستتبع ذلك من مساءلته التأديبية من طرف اإلدارة التي يتبع لها وا 

 المتناسبة والخطأ المهني الذي ارتكبه وما يكن أن يترتب عن ذلك من نتائج.

 ثانيا:ضرورة إحداث مؤسسة خاصة بالحجز والمصادرة

يث عن عدم وجود نظام قانوني يخص تنفيذ حكم اإلرجاع أو تعويض عن إن الحد    
جرائم المال العام بسبب اعتماد مقتضيات التنفيذ المدني والتي ال تالئم خصوصية األحكام 
المذكورة يدفع باالعتقاد إلى أن هناك منظومة قانونية و مؤسساته خاصة بالتنفيذ الزجري 

ادرة وحماية حقوق الغير حسن النية سواء على مستوى غير قادرة على تنفيذ عقوبة المص
التدابير االحترازية أثناء المحاكمة من عقل أو تجميد للممتلكات المشتبه في كونها متحصله 

 206.من الجرائم أو على مستوى تنفيذ حكم المصادرة

وعلى هذا األساس فان الفقه والتشريع وكذا المجلس األعلى  للحسابات البلجيكي 
ا بصعوبة تنفيذ المصادرة، غير أنهما عمال على تشخيص مكامن الخلل القانوني اعترف

والمؤسساتي التي تهدد توازن النسق العقابي في الشق المتعلق بتطبيق عقوبة المصادرة، وأنه 
من أجل تكريس التوازن المطلوب لحماية الدولة من جرائم الفساد المالي بما يتناسب 

                                                           
 .446ابق، ص عبد السالم رايسي،مرجع س 206
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مؤسسة خاصة بالحجز والمصادرة، واألكثر من ذلك لوحظ أن  وخطورتها اإلجرامية أحدث
المشرع الفرنسي الزال يواصل اعتبارا لخصوصية جرائم األموال يتعين أن يأخذ الجانب 
المدني حيزه أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو أثناء مرحلة التحقيق إلى جانب العناصر 

ادلة للمتهم والضحية على السواء في المكونة للجريمة ووسائل اإلثبات ضمانا لمحاكمة ع
حالة توفر األقسام المالية لمحاكم االستئناف على تقارير أعدتها األجهزة الرقابية وعلى رأسها 
المجلس األعلى للحسابات، ويتعين التقليل من اللجوء إلى الخبراء أثناء المحاكمة في حال 

من طرق الوكالة القضائية للمملكة  صدور حكم باإلرجاع وصيرورته نهائيا العمل على تنفيذه
دون توقف ذلك على رغبة اإلدارة المعنية باإلرجاع وتحت إشراف مؤسسة قاضي التنفيذ 

 بالدائرة الخاصة بتنفيذ هذا النوع من األحكام.

كما نجد ضرورة انخراط باقي المهن في عملية حماية المال العام وضمان إرجاعه،  
 جراءات ذات األثر السلبي.دون اللجوء إلى المساطر و اإل

 المال حماية سياسة في القضاء بدور النهوض ومقومات القضائية األحكام :الثانية الفقرة

 .العام
 

ال يشك أحد في تعقد جرائم المال العام وكثرة الوثائق التي يتوجب دراستها من أجل 
سلبا على سرعة  البت في قضايا هذه الجرائم، باإلضافة إلى اإلشكاالت المسطرية، تؤثر

الحسم في هذه القضايا، كما أن انتشار قضايا الفساد المالي وكثرتها وقلة القضاة 
المتخصصين وضعف تكوينهم يلعب دورا معيقا للبت بسرعة واحترافية في هذا النوع من 
القضايا، ولعل البطء في البت في هذه القضايا يضع جهاز العدالة كله موضع تسائل من 

، وهذا يخلق كثرة األقاويل ويزعزع صورة القضاء عموما والقضاء الزجري طرف المتتبع
خصوصا أمام الرأي العام، عالوة على أن البطء في البت في قضايا المال العام يعد هدرا 
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للزمن القضائي ويعيق تحقيق النجاعة القضائية التي لطالما تغياها المشرع والحقوقي و 
 المرتفق غيرهم. 

أن البطء في البت يعتبر نوعا من الظلم، فهو ظلم للمتهم البريء  وذلك راجع إلى
خاصة إذا كان معتقال وحتى إن لم يكن معتقال فالتزامه بضرورة حضور الجلسات يشعره 
بالضيق والحرج، وأيضا هو ظلم للمجتمع الذي يشكك في جدية تعاطي القضاء الزجري مع 

عموما والقضاء الزجري على وجه الخصوص ملفات الفساد المالي، وهو أيضا ظلم للقضاء 
، ومن ثم وجب تبني 207ألنه يكون محط اتهام من طرف المتتبع لملفات الفساد المالي

السرعة وليس التسرع في البت في قضايا المال العام، ولنا أمل في أن تكوين قضاة 
نتظار متخصصين في جرائم المال العام سيمكن من تجاوز إشكالية البطء في البت، في ا

تعديالت تخفف من التعقيدات المسطرية التي تسهم بدورها في تأخير البت في قضايا المال 
 العام.

إال أنه جدير بالذكر أن سرعة البت في قضايا المال العام غير كافية لتحقيق العدالة 
المجتمعية باعتبار قضايا المال العام قضايا مجتمعية، فإصدار أحكام ال تجد طريقها إلى 

لنفاذ يعتبر في حد ذاته هدرا للمال العام، ذلك أن كل قضية من هذه القضايا تكلف خزينة ا
لى غاية إصدار الحكم مبالغ باهظة بدءا بأجور ضباط  الدولة منذ بداية البحث فيها وا 
الشرطة القضائية الذين ينجزون البحث التمهيدي، مرورا بأجور القضاة وكتاب الضبط 

بع الحكم، والحال أن القضاء الزجري ال يصدر حكما في قضية مال وانتهاء عند تكاليف ط
عام من أجل هدر المال العام، من خالل حكم ال ينفذ، بل إن دور القضاء الزجري هو 
ظهار العدل عبر أحكام تنف، في اعتقادنا أن عدم تنفيذ األحكام القضائية هو  إحقاق الحق وا 

                                                           
، كلية لغماري عبد الغني، السياسة الجنائية لحماية المال العام بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة موالي اسماعيل207

  .2012 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،مكناس، سنة
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مساس بهيبة القضاء والتي بدونها ال يمكن صورة من صور تحقير المقررات القضائية و 
ن  فرض احترام أحكامه، فإذا كانت أحكام القضاء تنفذ على الضعفاء وقليلي الحيلة وحتى وا 
كانوا مجرمين، وال تنفذ على مجرمي المال العام كذلك الذين نهبوا أموال مؤسسات سيادية 

 وصناديق وطنية وأموال عمومية إلى غير ذلك )...(؟

ذا ك انت إشكالية التنفيذ إشكالية عامة بالنسبة لسائر األحكام في كل المجاالت، فإنها وا 
بالنسبة لجرائم المال العام يمكن أن تزعزع استقرار العدالة بل وأن تسبب أزمة ثقة خطيرة في 

كما أنه وكما سبقت اإلشارة  208القضاء، وما يمكن أن يؤدي ذلك من مساس بالنظام العام
ن يتم إعادة النظر في استفادة مجرمي المال العام من العفو الملكي، وهذا إلى ذلك فيجب أ

األمر منوط بالقائمين على تنفيذ السياسة الجنائية فمديرية الشؤون الجنائية والعفو هي التي 
ترفع الئحة األشخاص المستفيدين من العفو إلى جاللة الملك، وبالتالي فإذا كانت للجهة 

الجنائية )رئاسة النيابة العامة حاليا وزارة العدل سابقا( رغبة حقيقة في الوصية على السياسة 
 حماية المال العام، فيجب إقصاء مجرمي المال العام من االستفادة من العفو الملك

إن مسلسل النهوض بدور القضاء الزجري في السياسة الجنائية لحماية المال العام قد 
قرار مبدأ التخصص بالنسبة لجرائم المال العام  عبر بدأ بالفعل، ولعل من إرهاصات ذلك إ

إحداث األقسام المالية األربعة وتكوين القضاة الذين سيعملون في هذه األقسام سواء في 
 القضاء الواقف أو القضاء الجالس.

غير أن مقومات اإلصالح ليست فقط هي التخصص والتكوين، بل إنها سلسلة 
تخصص والتكوين حلقة من شأنها أن تؤثر على النجاعة مترابطة الحلقات، يمثل فيها ال

                                                           
الوسائل والمقومات المشتركة بين أفراد المجتمع ، ويعرف أيضا بأنه األسلوب المستخدم والنظام العام كما عرفه عديد الفقهاء هو مجموعة من   208

لملزمة لهم في تنظيم الحياة االجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون التي تمنح األفراد حقوقهم، وتعرفهم بالواجبات القانونية ا

 . ، مع وجوب التذكير أنه ال يجب مخالفته
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القضائية وجودة األحكام التي لن يكون لها معنى بدون تنفيذها، فبتنفيذ األحكام تتحقق 
العدالة الجنائية عبر معاقبة الجاني واسترداد المال العام الذي هو ملك لكل مغربي، والى 

ضاء أهم حلقة من حلقات اإلصالح وأهم جانب هذه المقومات يبقى في نظرنا استقالل الق
ذا كان استقالل القضاء  مقوم من مقومات النهوض بدور القضاء في حماية المال العام، وا 
واعتباره سلطة كباقي السلط مطلبا ومطمحا في ما مضى من الزمن فهو اآلن حقيقة وواقع 

أرض الواقع وهذا التنزيل  تم إقراره دستوريا لكن هذا اإلقرار الدستوري يحتاج إلى تنزيل على
 يحتاج بدوره إلى مقومات عديدة أهمها 

، 209إيمان القاضي باستقالله، فكل المعطيات الدستورية باعتبار الدستور أسمى القوانين
تسير في اتجاه تعزيز اعتقاد القاضي باستقالله، فالملك هو الضامن الستقالل السلطة 

يمكن أن يتم إال بمقتضى القانون، أما التدخل في القضائية كما أن نقل القاضي أو عزله ال 
الملفات المعروضة على القضاء فهو ممنوع لذلك فالقاضي ال يتلقى بشأن مهمته القضائية 
ذا اعتبر القاضي أن استقالله مهدد فعليه أن  أي أوامر أو تعليمات وال يخضع ألي ضغط وا 

ذ ا كان كل ما سبق أن ذكر ضمانات يحيل األمر على المجلس األعلى للسلطة القضائية، وا 
دستورية الستقالل القاضي فإن إخالل القاضي بواجب االستقالل والتجرد يعد خطأ مهنيا 

 جسيما بنضر الدستور.

مساهمة باقي السلط في تكريس استقالل السلطة القضائية وذلك في إطار التعاون بين 
ية والنظام األساسي للقضاة هي السلط فالقانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائ

نما غالبا ستضعها السلطة التنفيذية في شكل مشاريع  قوانين لن تضعها السلطة القضائية وا 
قوانين، ليتم عرضها على السلطة التشريعية لتقوم بدراستها ومناقشتها وتعديلها والتصويت 

                                                           
ونظرا لألهمية . في إطار التراتبية القانونية السائدة بالمنظومة القانونية. يشكل الدستور أسمى القوانين الموجودة في المجتمعات الديمقراطية  209

 .الكبرى التي تميز الدستور فقد أعطيت له أهمية كبرى
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طة القضائية سيتم من عليها ومن ثم فالتكريس القانوني للمبادئ الدستورية الستقالل السل
طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولهذا وجب أن تكون لدى أعضاء الحكومة وممثلي 

 األمة القناعة الكافية باستقالل السلطة القضائية.

فالدفاع أو المحامي يعتبر مساعدا للقضاء في   210وجود دفاع مؤمن باستقالل القضاء
وهو ما يجعل منه معنيا باستقالل القضاء باعتبار أن تحقيق العدالة وجزء من أسرة القضاء، 

استقالل القضاء هو مفتاح العدالة التي يسعى المحامي لتحقيقها والمحامي هو المحور 
 الثاني للعدالة.

وجود إعالم حر ونزيه، إعالم يضع يده على مكامن الخلل في السلطة القضائية    
الم يعتقد باستقالل السلطة القضائية ألن ويكتشفها قصد عالجها وليس للتشهير بها، إع

 211.وجود قضاء مستقل هو الضامن لحرية التعبير وحرية الصحافة

إن من شأن هذه المقومات وغيرها أن تنهض بدور القضاء في الزجر في مواجهة     
جرائم المال العام وردع مرتكبيها، وطمأنة المواطنات المواطنين عبر استرجاع األموال 

 .المنهوبة

وفي ختام هدا المبحث نلحظ ونخلص إلى نقطة أساسية مفادها جسامة الدور الذي 
تضطلع به الجهات القضائية في تفعيل السياسة الجنائية لحماية المال العام، فبدون المحاكم 
المالية، ال يمكن الحديث عن الرقابة العليا على المال العام، ودورها في كشف الجرائم 

ضاء زجري مستقل ونزيه ال يمكن لنا زجر مجرمي المال العام ووضع حد المالية.  وبدون ق
للفساد المالي وبصفة عامة فبدون قضاء فاعل وجرئ وبأحكام نافذة فإن السياسة الجنائية 

                                                           
    ع وآفاق " المجلد األولمحمد نجاري "استقالل القضاء ،المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية  واق210

قل لنا بحيث أضحى اإلعالم في عصرنا الحالي قوة لها أبعادها االجتماعية بمقدار ما لها من قوة سياسية واقتصادية وثقافية، فوسائل اإلعالم تن211

في المجتمع ولها دور بارز في سرعة  المعلومات واآلراء واألفكار واالتجاهات، عن طريق نشاطها االتصالي، ونقل العائدات وتعزز القيم السائدة

  .نقل وكشف المعلومة وخاصة منها وسائل التواصل االجتماعي أو ما بات يعرف بالسوشل ميديا



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

185 

 

لحماية المال العام تبقى مجرد شعار ال تربطه بالواقع سوى مجموعة من النصوص القانونية 
  كتبات المملكة.والبحوث األكاديمية التي تؤثث م
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 خالصة الفصل الثاني

درسنا في هذا الفصل القواعد اإلجرائية الخاصة بجرائم المال العام واالختصاص    
ومدى تطورها. وتبين أن التشريع المغربي ال يتوفر على مقتضيات قانونية خاصة بهذا النوع 

جراءات مسطريه خاص ة أيضا تتناسب من الجرائم الذي يتطلب نصوصا قانونية خاصة وا 
وتأثير هذه الجرائم ودقتها وصعوبات ميدان اإلثبات فيها. وهو األمر الذي نلحظه فالمشرع 
المغربي يعتمد في حماية المال العام على قواعد عامة في غالب األحيان تكون عاجزة عن 

عها، تحقيق تلك الحماية المنشودة للمال العام، ابتداء من آليات رصد ارتكاب الجرائم وتتب
وقواعد سقوط الدعوى العمومي، وانتهاء بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ، بحيث كلها تحتاج إلى 
مراجعة حقيقية لتكون قادرة على أداء دورها األمثل في كشف كل االعتداءات على المال 

 العام وتعبد الطريق إلقرار عدالة حقيقية في هد المجال.

ا الفصل على دراسة وتحليل آليات استرجاع عالوة على ذلك كله جئنا من خالل هذ  
عادة االعتبار  األموال العمومية إلى خزينة الدولة في تكريس حقيقي لسيادة وهيبة الدولة، وا 

شاعة قيم و مبادئ النزاهة و الشفافية وتخليق الحياة العامة.  للقانون و المؤسسات، وا 

عنه لمؤسسة القضاء في حماية المال  وأعطينا قراءة تقييمية للدور الطالئعي والذي ال محيد 
العام من كل اعتداء، والضرب من يد من حديد على كل اعتداء يطاله مع التركيز على 
العمل و االجتهاد القضائي ممثال في قرارات محكمة النقض ودورها في حماية المال العام 

 .وتكريس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب



      2020 ماي   31 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

  عالمالحماية الجنائية للمال ال

 

187 

 

 

  الخاتمة

تضح لنا حالة من النقص الذي يطبع التشريع المنظم لجرائم تأسيسا على ما سبق ي
المال العام. فهذه النصوص التشريعية المنظمة لهذه الجرائم تعرف قصورا على مستوى 
التجريم، ويتمثل ذلك من خالل عدم تضمين المشرع الجنائي لبعض هذه الجرائم التي تمس 

لجنائية في جميع مراحلها، وأساسا في المال العام، وثانيا من خالل إجراءات المتابعة ا
المرحلة األولى المتمثلة في تحريك الدعوى العمومية، فإجراءات البحث و التحقيق تبقى 
ناقصة الفعالية وذلك بسبب اعتمداها على قواعد عامة في معالجة جرائم المال العام ذات 

ك إشكالية تحريك الطبيعة الخاصة، و التي تتطلب إجراءات خاصة أيضا، زيادة على ذل
الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة تجاه العديد من الموظفون العموميون التي تبقى يد 

 النيابة العامة مغلولة في تحريك المتابعة تجاههم في حاالت خاصة.

كل هذا إضافة إلى ما يعانيه الجهاز المؤسساتي القائم على حماية المال العام من 
تسمح في غالب األحيان إلى اإلفالت من العقاب، وذلك في اعتقادنا فجوات مهمة تؤدي و 

راجع إلى غياب التخصص على مستوى قضاء النيابة العامة و الحكم. وانحصار اختصاص 
 جرائم األموال في أقسام جرائم األموال األربعة في المملكة.

 مقترحات

 على مستوى التجريم
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ستيالء على المال العام، فإنه يتوجب نظرا لخطورة األفعال المشكلة لجريمة اال -1
على المشرع إدخالها ضمن جرائم المال العام وذلك على غرار ما قامت به التشريعات 

 المقارنة.
بما يتناسب مع مضمونه القاضي  241إعادة النظر في صياغة الفصل  -2

خاصة بتجريم اختالس المال العام وذلك باالستغناء عن كل مفهوم زائد ال يحقق المبتغى 
حيث يحدث ارتباكا للعمل القضائي تحديدا، إذ تختلط جريمة التبديد  "بدد"،مصطلح 

من القانون الجنائي مع فعل التبديد المنصوص عليها  242المنصوص عليها في الفصل 
 من نفس القانون. 241في الفصل 

ونظرا ألهميتها ج_مراعاة لصعوبة تحديد المبالغ المعتدى عليها أثناء تحريك الدعوى العمومية 
في تحديد الجهة المختصة بالنظر في القضية، فإنه من األفضل إتباع نهج المشرع 
الفرنسي في ذلك بجعل جنايات االختالس جريمة واحدة دون التمييز بين الجنحة و 

 الجناية فيها. 
  على مستوى العقاب

اب من سن سياسة عقابية قادرة على تحقيق التوازن المطلوب بين إنزال العق -1
جهة، واسترجاع األموال العمومية من جهة ثانية، سيرا على النهج الذي يتبعه بعض 
التشريعات المقارنة، كاألخذ بنظام اإلعفاء من العقوبة مقابل استرجاع المال العام المعتدى 

 عليه، نظرا لألهمية العلمية لمثل هذه القواعد في الحفاظ على المال العام.
لمخصصة لهذا النوع من الجرائم خاصة في الشق المتعلق مراجعة العقوبات ا  -2

بالغرامة إلى المستوى الذي يتناسب مع عظم هذه الجرائم سيما إذا ما علمنا هزالة هذه 
 الغرامات يعود وضعها إلى بداية المنتصف الثاني من القرن العشرين.
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سن تشريعات وتدابير تنظيمية كفيلة بتمكين الناس من الحصول على   -3
معلومة باعتبارها من أهم اآلليات لمساعدة للمجتمع المدني ولغيره من الفاعلين في حماية ال

 المال العام على ضمان رقابة أكبر على عمل المؤسسات العمومية.
مراجعة األحكام المتعلقة بالمصادرة وذلك بجعلها وجوبيه والزمة ي جرائم   -4

قيمة المبالغ المالية المعتدى عليها دون المال العام، وفتح المجال أمام إمكانية مصادرة 
 االقتصار فقط على ما هو متحصل فقط من الجريمة.

 على مستوى إجراءات البحث و التحقيق و المحاكمة

فتح المجال أمام إنشاء فرق بحث وتحقيق مشتركة وذات خبرة كبيرة تضم كل  -1
 السلطات المعنية بجرائم المال العام.

بها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة تبني القواعد التي جاءت   -2
بالبحث و التحري في جرائم المال العام، و إتباع أساليب جديدة و متطورة في التحري 

االلكتروني و غيره من أشكال الترصد و العمليات السرية، وتعزيز التعاون بين  كالترصد
ئولة عن البحث و التحقيق في السلطات، والموظفين العموميين من جهة، والسلطات المس

 جرائم المال العام من جهة ثانية لمالحقة مرتكبي هذه الجرائم. 
وحفاظا للمال العام من الضياع، فانه يجب على المشرع التنصيص على  -3

إلزامية اتخاذ إجراءات مناسبة على هذا المستوى، كضرورة حجز الممتلكات الموجودة لدى 
 الغ المالية المطالب بها.المتهم وأقاربه في حدود المب

وعلى الرغم من جميع هذه المالحظات التي تم ذكرها دونا عن غيرها، فإنه من خالل  
ما جاء به الدستور الجديد للملكة، والذي بعث آماال جديدة في ضمان فعالية أكثر في مجال 

حكمة العليا الرقابة على المال العام، وذلك من خالل مجموعة من المؤشرات أهمها إلغاء الم
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التي يرجع إليها النظر في جرائم المال العام التي يرتكبها أعضاء الحكومة، يضاف إلى هذا 
 رفع الحصانة عن عضو البرلمان الذي يرتكب جريمة في حق المال العام.

إضافة إلى ذلك نشير إلى أن القاعدة الجوهرية التي تضمنها الدستور الجديد للمملكة 
 "من أين لك هذا"لمسؤولية بالمحاسبة والتي تقتضي بتفعيل مبدأوالمتمثلة في ربط ا

كل هذا يدفعنا إلى القول بأنه حان الوقت إلى تبني المشرع إلى الروح التي تؤطر 
مضامين الدستور في مجالي حماية ورقابة المال العام، كما نؤكد على أن هذه الروح يجب 
.أن تكلل بمدونة جامعة تنظم أحكام المال العام
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