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 ع.خ                                              

  

  

  
  
  

 17/01/2008 بتاريخ

  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط 

  :في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه 

السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الـسيد الـوزير األول                 بين  

السادة وزير المالية والخوصصة، والخازن العام للمملكة وقابض قباضـة مـرس الـسلطان ومـدير                وعن  

  .الصندوق المغربي للتقاعد 

  ا������ـ� �� ��ـــ�

  

   الدار البيضاء..………………… .……………شركة  :ن وبي

   المحامي بهيئة الدار البيضاء.………………………………… األستاذ نائبها

�ى�ا������� �����   �� ��� أ

  

 ضـد   07-01-19بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ             

 في الملـف رقـم      852 تحت عدد    06-11-27الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ         

  . غ 195/06

المستأنف عليها الرامية على  من طرف نائب 07-4-18وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ     

  .تأييد الحكم المستأنف 

 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكـة        07 يونيو   8وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ        

  .الرامية إلى تمتيعه بما ورد في مقاله االستئنافي 

�� � ا����"� ا��!
  �لــوزارة ا�#ـــ

  ا0دار/ـ� �."�� ا-,�+*ـ�ف
� ـــــ�ط��   

  
 

 68:  ر عــددلقـــراا

  2008-01-17 :المؤرخ في 

 74/07/9 : مـلـف عـدد

  

السيد الوكيل القضائي للمملكة 

  ومن معه

 ضــد
  …………………شركة 
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  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

 المحدثة بموجبه محاكم اسـتئناف  03-80خامسة عشر من القانون رقم  ل الخامسة وا  وبناء على المادتين  

  .إدارية

  .ة وبناء على قانون المسطرة المدني

   .07-10-30وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

   .07-12-20 وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

  .   وعدم حضورهم اة على األطراف ومن ينوب عنهم وبناء على المناد

 لتقريرها في الجلسة واالسـتماع إلـى اآلراء         ………………وبعد تالوة المستشارة المقررة السيدة      

 الذي أكد فيها مـا جـاء فـي          ………………الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد         

 وبما أن   08-01-10لمستأنف فتم حجز القضية للمداولة لجلسة       مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم ا      

  .08-01-17هذا اليوم صادف يوم عطلة دينية تم تمديدها لجلسة 

  

 و #� ا���او�� �789 ��6��7ن

  

حيث إن االستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبـا  : => ا�;":   

السيد الوزير األول والسادة وزير المالية والخازن العام للمملكـة وقـابض            عن الدولة المغربية في شخص      

 ضد الحكم الصادر عن المحكمة      2007-01-19مرس السلطان، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ        

 غ جاء على الـشكل      195/06 في الملف رقم     852 تحت عدد    06-11-27اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ     

  .نا، مما يتعين معه التصريح بقبوله المتطلب قانو

أن شركة  المستأنف  حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم          : =?> ا��6@?6ع     

 بواسطة نائبها أمام المحكمـة      06-3-22 تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ      )عليهاالمستأنف   (..……………

 الصادر عن قباضة الدار البيضاء      5/99351داء رقم   ة بالدار البيضاء تلتمس فيه إلغاء اإلنذار باأل       ـاإلداري

 012101540.12 عن الحساب رقـم      التعرضمرس السلطان والمتضمن للمبالغ المستحقة للدولة مع رفع         

 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وذلك لكون الوكيل القضائي للمملكة الـذي             646.520,40بخصوص مبلغ   
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 أن هذه الديون محل     رغمإلى مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية       حرك هذه المسطرة التنفيذية مستندا      

  .نزاع وليست ديونا مباشرة 

وبعد جواب السيد الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى رفض الطلب، واستنفاد المسطرة لعدة إجـراءات          

 الـصادر  2005/99351ATDصدر الحكم المشار إلى مراجعه أعاله والقاضي بإبطال اإلنذار باألداء رقم    

 المفتوح في   012105101540.12 عن الحساب    التعرضعن قباضة الدار البيضاء مرس السلطان، وبرفع        

 درهـم   646.520,40 لدى البنك التجاري وفا بنك بخـصوص مبلـغ           ……………اسم المدعية شركة    

  .وتحميل المدعى عليهم الصائر، ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم المستأنف 

  �+*�ف => أ,�8ب ا-,

  :=> ا��C8 اBول 

 من قانون االلتزامات والعقود وذلك لكـون        1070حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه الفصل        

الشركة المستأنف عليها تقدمت بدعواها دون المصفى باعتبارها في طور التـصفية كمـا يعيبـه بخـرق                  

 أشهر للطعن   3رام المستأنف عليها أجل      من مرسوم المحاسبة العمومية وذلك لعدم احت       30مقتضيات الفصل   

  .في اإلنذار باألداء 

لكن حيث إنه من جهة فبالرجوع إلى المقال االفتتاحي المقدم من طرف المستأنف عليها المؤشر عليـه                 

 يتبين أن هذه األخيرة إشارة أنها في طور التصفية وتم رفع المقال في شخص مـصفيها            06-3-22بتاريخ  

  .يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد مخالف للواقع ، مما ..…………السيد 

وحيث إنه من جهة ثانية فاألمر باألداء المطعون فيه تم اتخاذه طبقا لمقتضيات مدونة التحصيل ولـيس                 

مرسوم المحاسبة العمومية مما يعتبر الطعن فيه خاضعا لإلجراءات المنصوص عليها فـي هـذه المدونـة                 

  .معتمد في هذا الصدد غير جدير باالعتبار وبالتالي اعتبار السبب ال

 <= <��Dا� C8ا��:  

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل المـوازي النعدامـه لمـا قـضى بإلغـاء األمـر          

باالستخالص رغم أن الدولة لها حق الرجوع المباشر على الغير السترجاع الصوائر المدفوعـة، ولكـون                

  .ومي والوكيل القضائي للمملكة من حقه اللجوء إلى التنفيذ المباشر الدين المطالب به دين عم
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لكن حيث إن النزاع يتمحور حول مدى أحقية الدولة في الرجوع على الغير المتسبب في حادثة السير،                 

أو مؤمنه عن طريق التنفيذ المباشر في إطار مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية ومن تم الحلول محل 

  .أو ذوي حقوقه في مطالبة المسؤول المدني أو مؤمنه بالمبالغ التي صرفتها الموظف 

 من مدونة تحصيل الديون العمومية الديون التي يمكن استخالصها عن طريـق             2وحيث حددت المادة    

  .استصدار أوامر بالتحصيل والتي ليس من بينها الديون المتنازع في شأنها 

ألمر بالتحصيل منازع فيه مادام ناتجا عن حادثة سير تسبب فيها           وحيث إن الدين المطالب به موضوع ا      

الغير والتي كان يتعين تقديم مطالبة قضائية بشأنها مما يجعل تنفيذه تنفيذا مباشرا عن طريق إصدار أمـر                  

 372قرار الغرفة اإلداريـة عـدد       (باالستخالص ال ينبني على أساس قانوني سليم وهو ما يستجوب إلغاؤه            

  ) .3485/4/2003 في الملف رقم 06-5-10بتاريخ 

  

  EF اB,8ـــ�بـــــ��
  حضورياقضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا 

   بقبول االستئناف : => ا�;":

   بتأييد الحكم المستأنف : => ا��6@6ع

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

  :االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 

  و�7�را ر���G   ………�ة ا���

    �Iـ6ا..………… ا����

  6اــ  �I………………� ا���

 J.6ض ا���"> ���=�ع �� ا�6��7ن وا�L6ر ا��I. ……………..  

  .…………………… و �����ة آ�CN ا�M8I ا����

  

   ا�M8I                                                    آ�CN         ا�7�ر            ر���G و
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                                                                                                                     89:عدد التمهيدي القرار          ل م                       المغربية المملكة

  7/3/2007:                                         المؤرخ في وزارة العدل    

  7/06/9:          ملف عدد                    محكمة االستئناف اإلدارية  

                                          بالرباط      

  ..…………………السيد :                                        السيد 

  مديرالعام للضرائب بالرباط ومن معه :                                       ضد  السيد 

             ينوب عنه المدير الجهوي للضرائب بمكناس                                                             

                     
 


 	��� ا����                     ��   
 
 

  7/3/2007:  بتاريخ

  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

  :في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه

  . مكناس .…………………..… رقم الساكن………………………السيد : بين

  .المحامي بهيئة مكناس .................................... نائبه األستاد 

   المستأنف من جهة        
  . الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بالرباط -:      وبين

  .السيد وزير المالية والخوصصة بمكاتبه بالرباط  −

  . الضرائب بمكاتبه بالرباط السيد مدير −

  السيد قابض قباضة مكناس الرباط −

  .السيد الخازن العام للمملكة بالرباط  −

  .السيد الوكيل القضائي بالرباط  −

   المستأنف عليهم  من جهة 

  ضد..  ..................األستاد نائبه بواسطة.................. السيد طرف من المقدم اإلستئنافي المقال على بناء  

  ش127/04/5 الملف في ش166/6/5 عدد تحت 25/5/06بتاريخ بمكناس اإلدارية المحكمة عن الصادر  الحكم  

  الضرائب ادارة طرف من المقدم الفرعي اإلستئناف مع الجوابية المذكرة على وبناء     

   بإلغاء الحكم     من طرف ادارة الرامية إلى قبول االستئناف الفرعي ، والحكم21/11/06بتاريخ    

      البات في الموضوع واألمر التمهيدي مع الحكم بمشروعية الضريبة على القيمة المضافة  

  .الملف في بها المدلى األخرى األوراق على وبناء    
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 اإلستئناف محاكم بموجبه المحدثة 80/03 رقم القانون من عشر الخامسة و الخامسة المادتين على وبناء 

  . اإلدارية

  7/06/9: ف عددمل

2     
  م ل

    .المدنية المسطرة قانون على وبناء 

  26/3/07بتاريخ الصادر بالتخالي األمر على وبناء 

   ادارة ممثل لها حضر 27/2/07 بتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في القضية بتعيين اإلعالم على وبناء 

  مرفق بالتخلي األمر عن العدول ىال يرمي بروكي األستاذ به تقدم طلب بالملف والفي الضرائب

   .جاهزة القضية واعتبار العدول طلب رفض قررت المحكمة ان  اال جوابية بمذكرة

 في ماجاء فيها أكد الذي............... السيد الملكي المفوض للسيد الشفهية اآلراء إلى االستماع وبعد

  7/3/07لجلسة للمداولة القضية مجز رتقر المسأنف، الحكم تأييد إلى الرامية الكتابية مستنتجاته

  

    ��   ������ن ���� ا���او�� 
  :ا���� ��


	�ف ان ���        ��� .................. ا���� ��ف  �� 3/10/06 ���ر�� ا����م ا�  ��ا�

   �!�ثا وا�()' ،11/11/2004 ا�,�در ا���+��ي ا�()' &� .................... ا%���د #�"!              

   ا�<�04 ا=��
	�ف وآ;�: ش127/04/5 ر8' �67 س166/06/5 �4د 3(2 25/5/06 01             

  ، اDE4 ا��  ا���Cر ا�!�ت ا�()' &� 21/11/06 ���ر�� ا��Aا"@ ادارة ��ف �� ا����م             

   .��!��+�� ا��,���  J� K���J ��� �8#�#� ا����7@ ا��G H74 I(Cء             
  

  ا�����ع ��
   ..........................ا���� ان ا���M#6 ا�()' &�	+� و�� ا��67 ا%وراق �� ���<�د ���               

� 2004 ��رس30 ���ر�� ا1����0 ����ل ��3م               �  ا��()�� ا��م .................. ا%���د #�"!  ��ا�

               �� E4Q� 0!��& �4م 3�IP ا#  �1  ض��J ��)	�س ا=دار�!��Aا� H74 �1� ا�����Aداء ا��R�   

               S7!�177754.60 '�4 دره' 44438.70 و دره �                   ا����� ه� �X�E�  #M أ#  إ ا��Uا�

              �� �4 دره' 26417.79 �8رD ��� ��7و�!��Aا� H74 �1� ا�����Aن ا���ا��� �)���ة ��U0 ا���   

              200 ��� Y���  #�1 وأ��� H74 ��3ا�3<�� 1 ��Z �   ا�<�ض ا��Uء �7��] 7G  ا%رض 7(3<

� ا��و�� H74 ا��G�ع Y� X>�  �� 01 ، ا��A� DE4!0 ا               ���Uا�� X"�>��� 3' ا�;ي Dأداؤ ��   
   وا�()' ا��7@ رX1 ا�H ا��ا�0 ا��Aا"@ ا=دارة G�اب �و�J ، ^!�ة ا�Gا وا������� ��1                 
   إ�H �+� ا����م أ#�a ^!�ة ��GQاء ا��()�� أ��ت ا�,�"�،  �Y ا��(<�X �8ار �G 01ء �� و1`               

                ��!bا�;ي ا=��اه��0 ا�����ن 4!� ا���� ا� c7^ 01 D����3 Hان إ� �!��Aا� �   ه0 ا����(�

  ��J ا=��	���Gت 3!�دل و��J ، ا�����M ذ�4"� �� °/° 25 إ��+� ��Aف دره' 209338.61            

 �Pر ، ا�g���ب 01 �74+� ا��J��� ا�<�3�رات ���&�K ا�A)� ��!b�ر �(� وإ�Gاء ا�b!�ة             
   ا�()'
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  ا���� ا�b!�� ��ف �� hiةا��	 ا�b!�ة H74 ����3 ����,�د8� وا���&0 اDE4 إ��  ا���Cر             

� �!S7 و��(��� 6/5/05 01 ا��jر^� ا=��اه��0 ا�����ن 4!�              !��Aا� H74 �   ا����

              

  7/06/9: عدد ملف              

3         

  ل م
  

           �1�Aا�� �   دره' S7!� 108178.97 01 17200219 �4د ا��)�G ��>7ول 2002 ��	

           Y� ���)3 S7!� ا��ت�Uوا�;�4"��4 ا� S7!ا�� Ikا��� DE4ء ، ا�U�Q(��� �4 زاد �� و��ر ا��ا��;آ  
          I��)�ا"@ ادارة و��Aا�  
  ��ف  �� و��4�1 ا���Jا#0 ا��Eم 4!� ا���� ��ف   �� ا��7P ا����M#6  ا�()' ا�,�"�وه�          
  .ا��Aا"@ ادارة          

   ا)'�� ا&�%$#�ف ا���ب �� -: او�  
   :ا)ول ا�*�( ��-    

      ��� @�J� 6#M�6 ا�()' ا���#Mا���  ��#�i��  اب�7,� ��� ���ة ا4�!^ ��m ��	!� H74 �4ا�8   

      ������ �!�	��� ���ة �����7Uم وآ;�: ،  ا���J� ���8� ا����ب اZ	�ء ا�)07 ا���k �� °/°15 ا&�1   

   .ا����H74 6#M ا&���1 4!
� ��I(C ��� ا%رض      
� �� إ#  ��� −+G ، ع�G1!���و Hة ا��!bر ا���Mف �� �+� ا���� � ان ��!�� ا��()�

��!bا�  
   وا���ا�` ا�!	�ء #�ع ��د آ�� ، د���8 وP<� ا���Jر و6P ا=��اه��0 ا�����ن 4!� ا����

��ة وا������ �74+� ا�����1ةUا�� I(� `��� Y�  )�&�3 �����   �+� وIP ا��0 �ا�(���� �7
� ا%���ر ��<�I�P " 4	  وا��J!� ا��D����3 `)7 01 ا������ ه;�i� D�ع ا01Jة ا%ر���Uا��  

   " 110 ر8'

�7� 01 ا�a!A �4م ��H7i ا�� ��&K �' ا���M#6 ان و��� −�Jا� � ا��J��� ا�(����
�+�74   

� ��ل �' ا#  آ������� ������ �>7�b� �4 ا ا�;ي �	�ل إ��+� ��P�7� اH�� ���ة ا�����U�  
X8�	3 �� IP�3 �+إ�� D;+�  ن ���  ا%^��ة�ا��!@ �) ���Jا�,�د �+;ا ا�� ��m h(3��   

H74 ا��س.   

� �� ا#  و��� −+G ا^�ى �    �Rرض ا�)07 ا���k ان °/°15 ا�b!�� ا&�1� ��Jم 1!��	�!

�� ا��س Q1ن ا%راض، ��8� ا����ب 4	� �8#�#� ��)دة آ�7(<!��Aا� H74 ا����� �1�Aا��  
�  �74+� ا��J��� ا��E��Jت ر8' �� �1�)�ن ا�(�ل #�ز�� 01 �8ر"+� ، آ��!�Y ا���Jري ��J#pش ���	�!

���)�� �!��Aن �� 11 ���7دة �!�� ا��89.17 ر8' ا���# �� ��Z Y�!ح ا����  	� ��Z ا%راض K3   

� ا��E��Jت ا�H ا��	�دا�!�� ���ان 01 ا��!��Aا� ���Jا� H74 I^ا�� �!�	���   

� ا�<��ة 86 ا���دة 01 �74+� ا��	,�ص ا���Jر�� �Rر��ح�#�kن �� ا���8# �!��Aا� ���Jا� H74 I^ا�� 

��وح  ا�!���Z Y ا��س H74 و3(��� ،�  	� ��Z :7��ا� �J� ف ان�A3 Hا� D;ر�6 ا%^��ة ه�,� 

        �7:،ا�� ��1�UG 01 15°/° �� ��Z 3(�د اZ!�3+� �4م ���� 01 ا#  ا ، ا���7:

 ��!�3 H74 �   �<�ا��3 د"  ���` �4 ا���7: �,�ر�6 ا3!� ا����4Q� 6#M�!�رات ا�(�ل #�ز�
� ا�Y&�b ا��E��Jت ر8' 3(��� 4	� �+� ا%^� ا��0 ، ا��,�ر�Y��G 6 3(�د!��A7�  
H74 �1� ا�����Aن ��� ا���ا��!@ �) ���J01 ا�,�د ه;ا 01 ا�� h(3�� H74 ا��س.   

  
  7/06/9: عدد ملف 
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  4  
  ل م

  :ا�-��� ا�*�( ��
 ��� @�J� 6#M�6 ا�()' ا���#M�ا���  �!#�i�� اب�ان اذ ذ�4"� �74  �1ض ��� ا�, Dا%^��ة ه�  
 � ����(��ق #+�"0 �)' �Pور و��J ا��Eزم #�� ��ء 3!�ت 4	� إ 3<�د !��Aأ ، ا���ا��ت و3!�Uا�  
  .�PورD �3ر�� �� 
� G�ه� �3�I ا�;�4"� ان ��� �)� �� ا=دارة �<�"�ة ا����رة ا�hiا"�� ا��7�"�!iا� �� IGا I�� ���h7ا��  
  H74 ��  3(��� 01 ا����ه�!��A7� H74 �1� ا�����A�1ء ا���وا� �+� I^دا IG%#0 ا�' ا���#�و� c�,	�ا� 

� �8#�ن �� 58.51.50.49.48 ا���اد 01 �74+�!��Aا� H74 �1� ا�����Aا�� `�!� ف�� �� �!��sة و3

�  ودون ����(,�I ا�� ���G@ ادارةG�� 0 �)' �,�ور"�A8 IJ>� ��  !��(� ر���ة ا%��ا��;آ�8   
�� ��tه� &�� و��^�P Iور�i�� Dد 3	<����� ا��7��J0 ا��ا� Y���3 �+� ا"@ ادارة�Aن ��� ، ا��(�  J� 
   .ا��س ��m h(3�� H74 ا�,�د ه;ا 01 ا��J��� ا��!@

   : ا�-��. ا�*�( ��-
− ��� @�J� 6#M6 ا�()' ا���#M#  ا����اب �,�دف �' �)�م ا�,�J�  �,^ ����� 240 

��� �J���  
��>Jا�� �� �   .ر ���J7 ا�)�7� ا�����

��ة ا������ �i3وز ��Jم �<�� ا�A4%ء ان 7 ا���دة �����Aت ا�	c �� ���<�د ��� �)� −Uا�� 

240  
 ��� �J��� [و��  � �� ��>� ',^ D;ه �� Q1ن ا���iوز ���� و  01��iوزه�ا� ���� 01 ا�����!��Aا�  

  �8#�#0 ا��س ��m h(3�� H74 ا�,�د ه;ا 01 ا��J��� ا��!@ �)�ن ��� ا��!	�� ا������ ��i�ع 3<�&+�
'�7�.   

   ا��123 ا��%$#�ف ا���ب �� 0��/�
  :ا)ول ا�*�( �� −
−  ��� @�J� 6#M6 ا�()' ا���#Mد ا������4�� H74 ;ت ^!�ة	�ا� Hا��3 ا��1 ��m ��#�#�8 
�   j� 01ر^

  ،1999 ��  ا���اءًًًٍٍٍٍٍ إ �8#�#0 وG�د �+� �)� �' ا��0 ا�(��#0 ���و�� �P �4درة 1994و1993 �	�ات

  ��A3 �J	2 ا���P "0ر��ر "�sآ� 3�1�رة آ�!��  ا���#�#�� ��C7وط �����1� ��m و1�ا��3 

 �!��A19 ا� °/° �� Ikرة °/° 0114 وا����وا�<�3 �   رI�)3 '8 ا��0"ا�,!�ي"���و�� �ف� �� ا����7

6��J3 0"�!G '� '�� د����74  ا=4 � ا	� 1999.   

−  �(� ��� �� �+G �� ا=دارة J3��ف) اDE4 ا�<�ا��3 4	+� ا�,�درة (ا�(��#0 ���1و��"�!iا� 
   ��G�ده�

�7� 01 ا��Aا"@ ادارة ��ف �� �+� ا����H ا���آ�ة �Eل �� ا���ق 01 و����7+� ا���ديG    �sjوا��   

  ا��ر I�J3 01 آ�#2 ا����و�� ان و��A	+� ��)	�س ا=دار�� ا��()�� ��ف �� 14/3/06 ���ر�� �74+�

��m 0#�#�8 �+�>��b�� ن �� 34 ا���دة��8# �!��Aا� H74 �1� ا�����Aا�� ت ه;D ان اE^   ا���3)!� ا

   ا����M#6 و�J�!� ، ا��Aا"@ وادارة ا%^��ة ه;3 ��� D	�I��J3 0" ا��ر I^�3 01 ا����و�� ��ف ��
I��J�ا�� Y� �7� ه;D �4 اG	!�� ا����و���Jه;ا ، ا�� EA1 �4 ان  �G�� اي c# 0#�#�8  �h7� `��)����   

� ا=دارة D�i3 ا��E� 0!��A�hام �J+� ا����ول ا���ام ��ى ���"�!iا� H74 !�ر�ان ا4 D;ه0 ا%^��ة ه   
���gا ��3���j0 ا���ا� Y7�A3 ن ��� ا=��ر ه;ا 01 ر0��8 ��ور�ا��3 3)�+� ا�,�درة ا�<	4 �)�)P   

  7/06/9: عدد ملف 
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5   

  ل م
  

  .ا��س ��m h(3�� H74 ا�,�د ه;D 01 ا��J��� ا��!@ �)�ن و������0

� �� ا#  و���  −+G ا^�ى ، z�>)�1 �Jا�� �!�	� 14°/° H74 �!��Aا� H74 �1� ا�����Aا�� 

'� '��    ا

HA���� ن�ا �8#������ � ��#�� K3�1 �� ا���اءًًًٍٍٍٍٍ .... ���U3 ا#  H74 �	  14 ا���دة #,2 اذ 1996 ��	

   ا%�Usل ���و�� ��7�4ت ... °/14° �	�!� ا��X�>b3 �J 17ا�!	� 7 ا���دة ... ا���اد ا�)�م1996

�   .ا���Jر�
� ، ا��67 اوراق 01 ا����� �� ا#  و��� −P�^ ول�i� ��3!�� ا�<�وا�ان � �Cا�� �Y اDE4 آ

    ا�����6#

 د^�ل I!8 اي 1995 �	� 2�3 وآ7+� -389-387-380-377-371 : آ�����0 1�ا��3 ^�] 4!� ��4�1

�Jن °/°14 01 ا��(�د ا���#��� �� ا�����	�� 1996 h�� ��>	�ن ��� ا��(�  J� @!ا�� ���Jه;ا 01 ا�� 

   .ا��س ��m h(3�� H74 ا�,�د
� �� و��� −+G ��#�Z د���4�1 !bةا�� H74 رة�3�1 I�)3 '80 ر>��J3 0"�!G ��m ���J�  �74 

   ��ف ��
� ادارة�"�!i1+;ا ، ا� I^�� ��& ,�ص�دارة ا^� ���Jر�6 ا�<�ا��3ا�(��7� ���ا8!� #<�+� ا�"�!iا�   

I!8 �+���J��ق 01 و�3او�+� ا�ج ، ا���b3,�ص �4 و�6 ا^#M���7 ا���Pا I��J�ا�� Y� �       ا��7)�� ا����و�
   .ا��س ��m h(3�� H74 ا�,�د ه;ا 01 ا��J��� ا��!@ �)�ن ���

  :ا�-��� ا�*�( ��
��� @�J� 6#M�#6 ا�()' ا�����#  ا����!)� ���ا4 H74 ر ^!�ة�Z�1+� ا ��!bا� �� وه0 ا�<�ا#�8 ��3�#�����   

   .ا^�,��b3 �4  Pج
�7� ا�G���� 0�ع ا#  ��� �)� −G �)!0 ا��ا� �A� �+� ��!b!�� ا��ا%^�� ;اه ان � H>�اآ 
� ���اءة�	�3   

 و6P  اي ا���#�#�� ا�,<�ت وI�)3 ا���ر�� و�(�دة �J3 0"�!Gف I�)3 آ�#  وP<+� ���` �4 �7<�ا��3
7��+� ا��ر 01 2��8 ا��0 ه0 ا��()�� ان ��� 01 �+� 3�&�(0� ��7P%�3@ ا��� �Z%#0 ا�ا���# H74 

D;ا���اءة ه �   .ا��س ��m h(3�� H74 ا�,�د ه;ا 01 ا��J��� !@ا�� �J  �)�ن ��� ، �b7!�� ا���	�

   :ا�-��4 ا�*�( ��
 ��� @�J� 6#M�#6 ا�()' ا�����ا���  �>��b�� ت��A��� I,>ن �� 50 ا��ة �8#��   �)�#  ا���#�� ا���

   .#�8�c# 0# اي ا�0 ���	� �'
3�!�` ا#  ��� �)� − � ا�	c ا��s=�� 0رة ��I(C� '�7� �+�h7 ا���#�#�� ���7���Aت ا��()�
  ا���!` ا���#�0#

1� ا�,�در�4 �410د اH74% ا��7i] ���ار�Uا� � ا�(�ل #�ز�� 01 وأ#  ��A�#   �22/4/72��ر�� ا=دار�

� وا���7J` ا���#�#0 ا����HA ا�H ا�sرت ��� ا��()�� ان�#�#��� �!��Aا� H74 �1� ا�����Aا��  �و�!�   
���!�3 ���7� IJi� @!ا�� ���Jدا�,� ه;ا 01 ا�� ��m h(3�� H74 ا��س.   


	���1 ا�!�ب Y��G ا��!�Jد ا#  و��� −�� �P"!� ا�����#6 �!�ى��()' ا%�7P�ا�<�04 ا
@Gوو ���M�ا�   
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                                                                                                            ل م   

  لهذه األسباب
          قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا      

  . قبول اإلستئنافين األصلي والفرعي :           في الشكل

  تاييد الحكم المسأنف:         في الموضوع 

          وبه صدر القرار وتلي بقاعة الجلسات العادية        

  : بتاريخ اعاله وكانت الهيئة مرتكبة من السادة         بمحكمة االستئناف

  رئيسا....................................                    السيد

  مقررا.................................                    السيد

  عضوا..........................                    السيد

   ....................السيد الحق و القانون عن للدفاع لكيالم المفوض بحضور       

  ......................................السيدة الضبط كاتبة وبمساعدة        

  الضبط كاتب             المقرر                    الرئيس      
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  ع.خ                                                        

 
 
 

 
 

        باسم جاللـة الملــكباسم جاللـة الملــكباسم جاللـة الملــكباسم جاللـة الملــك
  dot.خ

   .2007 مارس 7بتاريخ 

  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

  :في جلستها العلنية أصدرت اآلتي نصه 

 السيد مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية بمديرية الضرائب، :بين 

   .شارع أحمد الشرقاوي أكدال

                        

                                                      

  المستأنـف من جهـــة
    

  .……………………: وبين 

  .……………………الساكن 

  . الرباط……………………………

 . محام بالرباط.………………األستاذ : نائبه 

      

  المستأنف عليه من جهة أخرى                 
 

 

 

  ا��!� �� ا����"�
  ا�#ــــ�ل وزارة

 ا-,�+*ـــ�ف �."��
  ا0دار/ـــــ�

� ــــــــــــ�ط��   
    

 101 : ا�7ـــ�ار �ــ�د
 

  07/3/2007 :ا��ــــQرخ => 
 

    71/06/9 :�ـ�ــــ� �ـ� 
 
 

��ا��:  ا���ــ� ��� ا�    

 ضــد
 

  ..………………… :  ا���� 
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بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف السيد مدير الضرائب بواسطة رئيس مـصلحة الـشؤون                 

 فـي   1345 تحت عـدد     13/12/2004ئية ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ          القضا

 ش ض القاضي بإلغاء واجب التضامن الوطني علـى األراضـي غيـر المبنيـة،                1228/03الملف رقم   

  . مع تحميل إدارة الضرائب الصائر 2000 إلى سنة 1993المفروضة على المدعي من سنة 

 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية 20/12/2006ة الجوابية المدلى بها بجلسة وبناء على المذكر

   .02/02/2007إلى تأييد الحكم المستأنف عقبت عليها إدارة الضرائب بالمذكرة المؤشر عليها بتاريخ 

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف 03.80قانون رقم وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من ال

  .إدارية

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية

   .21/02/2007وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم وحضور ممثل إدارة الضرائب وتخلف نائب 

  .ليه عن الحضور رغم سابق إعالمهالمستأنف ع

 ………………وبعد اإلستماع إلى اآلراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد 

الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، تقرر حجز الملف للمداولة 

   .07/03/2007لجلسة 

  

  لقانونوبعد المداولة طبقا ل

  

 من طرف مدير الضرائب 10/11/2006 حيث إن االستئناف المقدم بتاريخ :في الشكــــل

ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 

 ش ص، متوفر على الشروط المطلوبة قانونا 1228/03 في الملف رقم 1345 تحت عدد 13/12/2004

  .بولهلق
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 حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المـستأنف عليـه               :في الموضـوع 

 يعرض فيه   24/09/2003 تقدم أمام المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ        ..………………السيد  ) المدعي(

ضريبة أنه توصل بمستخرج الجداول من قباضة الرباط حي الرياض يطالبه بأداء واجب التضامن الوطني ل              

 موضحا فيه عـدم     22/2/2003، فتقدم بتظلم مؤرخ في      2000 إلى   1993األراضي غير المبنية من سنة      

توصله بأي إشعار ألداء الضريبة المذكورة وبأن القطعة األرضية التي فرضت عليها تلك الضريبة لم تكن                

مفروضة عليـه، وأجابـت   فارغة بل كانت موضع إصالح وبناء مند مدة، ملتمسا الحكم ببطالن الضريبة ال          

وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بإلغـاء واجـب   . إدارة الضرائب ملتمسة مشروعية الضريبة المفروضة     

 مع تحميل   2000 إلى   1993التضامن الوطني على األراضي غير المبنية المفروضة على المدعي منذ سنة            

ائب بمقال أجاب عنه المستأنف عليـه       إدارة الضرائب الصائر وهو الحكم المستأنف من طرف مدير الضر         

  .التمس فيها تأييد الحكم المستأنف . بمذكرة غير مؤشر عليها

  في أسباب االستئناف

حيث يتمسك المستأنف في أوجه استئنافه بأن المشرع نص على أن اإلعفاء من واجب التضامن الوطني                

 1996و التجزئة ابتداء من فاتح يوليوز       يطبق على األراضي غير المبنية التي سلمت بشأنها رخصة البناء أ          

 يجعله غير مخاطب باإلعفاء 1992وأن حصول المستأنف عليه على تلك الرخصة قبل هذا التاريخ أي سنة            

  .المذكور وملزم بأداء الضريبة موضوع الدعوى 

 لإلعفاء مـن واجـب التـضامن        1996/1997لكن لما كان المشرع قد اشترط في قانون المالية لسنة           

لوطني على األراضي غير المبنية حصول المعني باألمر على رخصة السكن داخل أجل ثالث سنوات من                ا

تاريخ منحه اإلذن بالبناء فإنه لم يكن يشترط هذا المقتضى قبل التعديل المذكور أعاله هذا من جهـة ممـا                    

 1996تح يوليـوز    يجعل المستأنف عليه غير مخاطب بهذه المقتضيات لحصوله على رخصة البناء قبل فا            

 بالقرار 10/08/1994ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه بتوفره على اإلذن بالبناء الذي تم تجديده بتاريخ   

 لصوائر إيصال الماء    07/08/98 وكذا الفواتير المتعلقة باقتنائه مواد البناء ووصل بأدائه بتاريخ           309رقم  

 ليس خاليا من البناء خصوصا وأن إدارة الضرائب لـم           يكون قد أثبت بأن العقار المفروضة عليه الضريبة       

 2000 إلـى    1993تدل بما يدحض ذلك األمر الذي تكون معه الواقعة المنشئة للضريبة برسم سنوات من               

  .غير متوفرة فكان ما أثير عديم األساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده 
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        لهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــاب
  .الستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضورياقضت محكمة ا

  . بقبول االستئناف:شكــــال

  . تأييد الحكم المستأنف:موضـوعـا

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

  :العادية بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من

  رئيسا    ..…………………السيد 

  مقررا    ……………………السيد 

  عضوا      السيد امحمد نفيل

  …………………السيد بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق 

   ..………………………السيدة وبمساعدة كاتبة الضبط 

 كاتبة الضبط          المقرر        الرئيس
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  ع.خ                                                        

 
 
 

 
 

        باسم جاللـة الملــكباسم جاللـة الملــكباسم جاللـة الملــكباسم جاللـة الملــك
  dot.خ

   .2007 مارس 7خ بتاري

  إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط

  :في جلستها العلنية أصدرت اآلتي نصه 

 السيد مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية بمديرية الضرائب، شارع أحمد :بين 

   .الشرقاوي أكدال

                            

  لمستأنـف من جهـــةا                                                  
    

  .……………………: وبين 

  .……………………الساكن 

  . الرباط……………………………

 . محام بالرباط.………………األستاذ : نائبه 

      

  المستأنف عليه من جهة أخرى                 
 

 

 

 

 

  ا��!� �� ا����"�
  ا�#ــــ�ل وزارة

 ا-,�+*ـــ�ف �."��
  ا0دار/ـــــ�

� ــــــــــــ�ط��   
    

 101 : ا�7ـــ�ار �ــ�د
 

  07/3/2007 :ا��ــــQرخ => 
 

    71/06/9: �ـ�ــــ� �ـ� 
 
 

��ا��:  ا���ــ� ��� ا�    

 ضــد
 

  ..………………… :  ا���� 
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لحكم بناء على المقال االستئنافي المقدم من طرف السيد مدير الضرائب بواسطة رئيس مصلحة الشؤون القضائية ضد ا                

 ش ض القاضـي     1228/03 في الملف رقم     1345 تحت عدد    13/12/2004الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ       

 مـع   2000 إلى سـنة     1993بإلغاء واجب التضامن الوطني على األراضي غير المبنية، المفروضة على المدعي من سنة              

  .تحميل إدارة الضرائب الصائر 

 من طرف نائب المستأنف عليه الرامية إلى تأييد الحكم 20/12/2006وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 

   .02/02/2007المستأنف عقبت عليها إدارة الضرائب بالمذكرة المؤشر عليها بتاريخ 

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

  . المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية03.80لخامسة عشر من القانون رقم وبناء على المادتين الخامسة وا

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية

   .21/02/2007وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 نائب المستأنف عليه عن وبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم وحضور ممثل إدارة الضرائب وتخلف

  .الحضور رغم سابق إعالمه

 الذي أكد فيها ما ………………وبعد اإلستماع إلى اآلراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد 

   .07/03/2007جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

  

   المداولة طبقا للقانونوبعد

  

 من طرف مدير الضرائب ينوب عنه رئيس 10/11/2006 حيث إن االستئناف المقدم بتاريخ :في الشكــــل

 في 1345 تحت عدد 13/12/2004مصلحة الشؤون القضائية ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 

  .مطلوبة قانونا لقبوله ش ص، متوفر على الشروط ال1228/03الملف رقم 

الـسيد  ) المـدعي ( حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه              :في الموضـوع 

 يعرض فيه أنه توصل بمستخرج الجـداول        24/09/2003 تقدم أمام المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ        ..………………

 إلـى   1993التضامن الوطني لضريبة األراضي غير المبنية من سـنة          من قباضة الرباط حي الرياض يطالبه بأداء واجب         

 موضحا فيه عدم توصله بأي إشعار ألداء الضريبة المذكورة وبـأن القطعـة              22/2/2003، فتقدم بتظلم مؤرخ في      2000

ـ                     بطالن األرضية التي فرضت عليها تلك الضريبة لم تكن فارغة بل كانت موضع إصالح وبناء مند مدة، ملتمسا الحكـم ب
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وبعد المناقـشة صـدر الحكـم       . الضريبة المفروضة عليه، وأجابت إدارة الضرائب ملتمسة مشروعية الضريبة المفروضة         

 مـع  2000 إلى 1993القاضي بإلغاء واجب التضامن الوطني على األراضي غير المبنية المفروضة على المدعي منذ سنة    

من طرف مدير الضرائب بمقال أجاب عنه المستأنف عليه بمذكرة غير     تحميل إدارة الضرائب الصائر وهو الحكم المستأنف        

  .التمس فيها تأييد الحكم المستأنف . مؤشر عليها

  في أسباب االستئناف

حيث يتمسك المستأنف في أوجه استئنافه بأن المشرع نص على أن اإلعفاء من واجب التضامن الوطني يطبـق علـى                    

 وأن حصول المستأنف عليه 1996ها رخصة البناء أو التجزئة ابتداء من فاتح يوليوز األراضي غير المبنية التي سلمت بشأن    

 يجعله غير مخاطب باإلعفاء المذكور وملزم بأداء الـضريبة موضـوع            1992على تلك الرخصة قبل هذا التاريخ أي سنة         

  .الدعوى 

ن واجب التضامن الوطني على األراضي  لإلعفاء م1996/1997لكن لما كان المشرع قد اشترط في قانون المالية لسنة  

غير المبنية حصول المعني باألمر على رخصة السكن داخل أجل ثالث سنوات من تاريخ منحه اإلذن بالبناء فإنه لم يكـن                     

يشترط هذا المقتضى قبل التعديل المذكور أعاله هذا من جهة مما يجعل المستأنف عليه غير مخاطـب بهـذه المقتـضيات                     

 ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه بتوفره على اإلذن بالبناء الذي تم             1996صة البناء قبل فاتح يوليوز      لحصوله على رخ  

 07/08/98 وكذا الفواتير المتعلقة باقتنائه مواد البناء ووصل بأدائه بتاريخ           309 بالقرار رقم    10/08/1994تجديده بتاريخ   

وضة عليه الضريبة ليس خاليا من البناء خصوصا وأن إدارة الضرائب           لصوائر إيصال الماء يكون قد أثبت بأن العقار المفر        

 غيـر متـوفرة     2000 إلى   1993لم تدل بما يدحض ذلك األمر الذي تكون معه الواقعة المنشئة للضريبة برسم سنوات من                

  .فكان ما أثير عديم األساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده 

  

        ــابــابــابــابلهذه األسبـلهذه األسبـلهذه األسبـلهذه األسبـ
  .قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا

  . بقبول االستئناف:شكــــال

  . تأييد الحكم المستأنف:موضـوعـا

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

  :تركبة مناالستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة م

  رئيسا    ..…………………السيد 
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  مقررا    ……………………السيد 

  عضوا      السيد امحمد نفيل

  …………………السيد بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق 

   ..………………………السيدة وبمساعدة كاتبة الضبط 

 كاتبة الضبط          المقرر        الرئيس



   ب/ مasmae  19  16/07/9عدد ملف

  

  152القرار عدد                      المملكة المغربية                        

  04/04/2007     وزارة ا�#�ل                                             ا��Qرخ => 
          �16/07/9."�� ا-,�+*�ف ا0دار/�                                    ��� ��د 

  ..…………………     السيد       بالرباط                                            

  ضد                        

                                                                السيد رئيس المجلس البلدي للجماعة 

          الحضرية لفاس المدينة ومن معه              

                

        

        باسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملكباسم جاللة الملك
  

  

  

  
  .2007 أبريل 04الموافق 1428األول ربيع 15بتاريخ  
  .بالربــاط اإلداريـة االستـئناف محكمة إن  
  :نصه اآلتي القرار أصدرت العلنية جلستها في  

  .فاس ……………………برقم:الساكن .……………… السيد:بين  

  .تازة بهيئة المحامي .……………………… األستاذ:ينوب عنه        

  

  

   مستأنف من جهة                   

  

  . المدينة بفاس ضريةالح للجماعة البلدي المجلس رئيس السيد:وبين  

  .فاس بهيئة المحامي …………………… األستاذ :عنه ينوب  

  

  

       مستأنف عليه من جهة أخرى                                                  

  



   ب/ مasmae  20  16/07/9عدد ملف

  
 نائبه بواسطة حمدي اإلله عبد طرف من 27/12/2006بتاريخ المقدم االستئنافي المقال على بناء  

 في 180 عدد تحت 23/01/2004بتاريخ بفاس اإلدارية المحكمة عن الصادر مالحك ضد الصيوري محمد
  .الطلب برفض القاضي 2003غ 9رقم الملف

  .الملف في بها المدلى األخرى األوراق على وبناء  
 محاكم بموجبه المحدثة 03. 80 رقم القانون من عشر والخامسة الخامسة المادتين على وبناء  
   .إدارية استئناف
  .المدنية المسطرة قانون على وبناء  
  .21/03/2007بتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في القضية بتعيين اإلعالم على وبناء  
 المحكمة اعتبرت حيث الحضور عن وتخلفهم عنهم ينوب ومن األطراف على المناداة على وبناء  
  .جاهزة القضية

 الذي.…………السيد والحق القانون عن اعللدف الملكي للمفوض الشفهية اآلراء إلى اإلستماع وبعد   
  تم المستأنف الحكم تأييد واحتياطيا بحث إجراء إلى أساسا الرامية الكتابية مستنتجاته في جاء ما فيها أكد

  . 04/04/2007لجلسة للمداولة الملف حجز تقرر
  

  للقانون طبقا المداولة وبعد

   :الشكل في  

 الحكم ضد نائبه بواسطة ..………… طرف من 27/12/2006بتاريخ المقدم االستئناف إن حيث  
 لتوفره مقبول 2003/غ 9رقم الملف في 23/01/2004بتاريخ بفاس اإلدارية المحكمة عن الصادر 180رقم
  .قانونا المتطلبة القبول موجبات على

  :الموضوع في  
 تقدم 19/01/2003بتاريخ أنه المستأنف الحكم ومحتوى الملف أوراق من يستفاد حيث  

 مصلحة من توصل أنه فيه يعرض بمقال بفاس اإلدارية المحكمة أمام نائبه بواسطة) المستأنف(دعيالم
 األسواق إلى الدخول واجبات قبل من درهم527.370,00مبلغ بأداء بإشعار المدينة بفاس الضرائب
 موضوع 2001المالية السنة عن المدينة فاس المجيسة بباب الكائن الجلد بسوق البيع  وأماكن األسبوعية

 لفاس البلدي المجلس رئيس عن الصادر باإلستخالص األمر على والمؤسس 1211/366رقم المكلفين جدول
 أن يجب المبالغ هذه أن مؤكدا 31/12/2001و 01/06/2001من الفترة بخصوص التكملة إطار في المدينة
 مسؤول مجرد وأنه المدينة سبفا البلدي المجلس مع المتعاقدة الجهة باعتبارها TFCD شركة بها تطالب
 ذي لغير مؤسسة،لتوجيهه غير المذكور المبلغ بأداء شخصيا مطالبته يجعل مما المذكورة الشركة عن قانوني

 المجيسة بباب الكائن الجلد سوق TFCD لشركة أجر أن فاس لمدينة البلدي للمجلس سبق أنه صفة،موضحا
 في محدد شهري أجر مقابل شخصية بصفة تسييره لىع العمل قصد 01/02/2001من إبتداء المدينة فاس
 بواسطة المذكور البلدي المجلس وتولى الطرفين بين العقدة فسخ تم أنه غير درهم2.215.000,00مبلغ

 الشركة يلزم أن المجلس إرتأى العقد شروط خالفا أنه السوق،غير على اإلشراف عملية يباشر مصالحه
 عن كرائية واجبات من المذكورة الشركة له ستؤديه كانت ما بين الحاصل الفارق له تؤدي أن معها المتعاقد
 للسوق المباشرة تسييره نتيجة المجلس أي هو حصده وما 31/12/2001إلى 01/06/2001من الفترة

 أي العقد ببنود ليس المجلس،وأنه طرف من تسييره طريقة إلى ترجع السوق مداخيل خفض المذكور،وأن
 وبعد القانوني أساسه النعدام الطعن موضوع باألداء األمر الغاء ملتمسا العقد فسخ حالة في جزائي شرط

   للمجلس منه نسخة بلغت بمقال المستأنف الحكم وهو الطلب برفض المحكمة قضت بحث وإجراء المناقشة
  

  . يجب ولم توصل الذي عليه المستأنف البلدي
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  :االستئناف أسباب في  
 بين تمت التي المراسالت جميع أن ذلك القانوني أساسه بانعدام لمستأنفا الحكم المستأنف يعيب حيث  
 ممثلها شخص في TFCD الشركة باسم ترسل كانت المكري الطرف بصفته عليه المستأنف البلدي المجلس
 هو طبيعيا شخصا بصفته األخير لهذا الموجه باألداء اإلشعار يجعل مما) المستأنف(حمدي اإلاله عبد القانوني

 في الشركات مواجهة في الدعاوى توجه أن أوجب المدنية المسطرة قانون من 512الفصل باطل،وأن عاراش
 ما اإلسم،وأن مجهولة شركة وهي الشركة خاتم يحمل للجماعة الموجه بالفسخ اإلشعار ممثلها،وأن شخص

   .مردود قول الشركة نوعية يفيد بما يدل لم المدعي أن من المستأنف الحكم تنصيصات في ورد
 المحكمة على كان وأنه البحث جلسة لحضور باإلستدعاء توصله على يدل الملف في دليل ال وأنه  

  .االصحيح الحساب من للثثبت خبرة إجراء
 المبلغ أن على كاف لدليل السوق تسيير في وشروعه الفسخ بطلب عليه المستأنف المجلس إقرار وأن  
    تصديا والحكم المستأنف األمر إلغاء ملتمسا القانوني أساسه إلى ريفتق بالتحصيل األمر موضوع به المطالب

   .  الطلب وفق
 مترتبة باإلستخالص المطالبة موضوع المبالغ أن الملف ومستندات أوراق من الثابت إن حيث لكن  

  .عليه المستأنف البلدي للمجلس التابعة الجماعية المرافق أحد استغالل عقد عن
 سبيل على العمومية الديون تحصيل مدونة بمثابة 97.15رقم القانون من الثابتة المادة حددت وحيث  
 الديون ضمنها من ليس والتي بالتحصيل األوامر إصدار طريق عن استخالصها يمكن التي الديون الحصر
  ).3485/4/2/2003رقم الملف في 10/05/2006بتاريخ 372عدد األعلى المجلس قرار (فيها المتنازع

 أن ذلك جدية منازعة محل يعتبر الحال نازلة في عليه المستأنف به يطالب الذي الدين أن وحيث   
 الجماعة مع المتعاقدة الشركة عن قانوني ممثل مجرد بأنه الدعوى مراحل جميع في يمسك المستأنف
 التأشير وتم 2001مارس بشهر األخيرة هذه به توصلت الكراء،الذي عن التنازل بعقد عليها،مدليا المستأنف

 البحث جلسة خالل نائبها بواسطة عليها المستأنف فيه تنازع لم والذي 7264عدد تحت بمصالحها عليه
 تنفيذه يجعل ما الدين،وهو هذا بشأن قضائية مطالبة تقديم يقتضي الذي ،األمر25/06/2003بتاريخ المنعقدة

 يجعل لم ذلك خالف قضى حينما لمستأنفا الحكم وأن قانوني أساس على ينبني ال المباشر التنفيذ طريق عن
  إلغاؤه ويتعين أساس من به قضى لما

  .الطعن موضوع بالتحصيل األمر بإلغاء تصديا الحكم يتعين وحيث  

  

   االسبــــاب لهذه
  : غيابيا انتهائيا علنيا اإلدارية االستئناف محكمة قضت  

  :الشكل في  
  .االستئناف بقبول    

  :الموضوع وفي  
 من ………… للمدعي الموجه بالتحصيل األمر بإلغاء وتصديا المستأنف كمالح بإلغاء    

 الحامل 211/366المكلفين جدول موضوع 2001المالية السنة عن بفاس الضرائب مصلحة طرف
  .درهم527.370,00لمبلغ
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 ةالعادي الجلسات بقاعة أعاله المذكور بالتاريخ المنعقدة العلنية الجلسة في وتلي القرار وبهصدر  
  : السادة من متركبة الهيئة بالرباط،وكانت اإلدارية االستئناف بمحكمة
  .رئيسا……………………   
  .مقررا..…………………    
  .عضوا………………………    

  ..………………………السيد والحق القانون عن للدفاع الملكي المفوض بحضور  
  ..……………………………… السيد الضبط كاتب وبمساعدة  
       

 

              الضبط كاتب                          المقرر                              الرئيس  
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   199: القرار عدد                                                                    المملكة المغربية      

           18/04/2007: املؤرخ يف                                                                             وزارة العدل 

   57/06/9: ملف عدد                                                           محكمة االستئناف اإلدارية 

  ه رئيس مصلحة مدير الضرائب ينوب عن:  السيد                                                         بالرباط 

                                                 الشؤون القضائية

  : ضد                                                           

  .....................                                                        شركة 

   

                              

  

  

  

   باسم جاللة الملك 

*    *     *  
   . 2007أبريل 18بتاريخ  

   إن  حمكمة  االستئناف اإلدارية بالرباط 

  :  يف جلستها العلنية أصدرت  القرار اآليت  نصه

  ضائية مبديرية الضرائب مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون الق:  بيــن 

               شارع    أمحد الشرقاوي  أكدال  الرباط  

                 

  

  املستأنفون من جهة

  

   : وبــني 

  .الدار البيضاء......................... ..مقرها.............................  شركة) 1 

  امي يئة الدار البيضاء  احمل.........................  نائبها األستاذ  

  املستأنف عليها من جهة أخرى 
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بناء على املقال االستئنايف  املقدم من طرف  مدير  الضرائب ينوب عنه  جملس مصلحة  الشؤون الضرائب ينوب عنه  

 حتت 26/10/2005ضد  احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية  بالدار البيضاء بتاريخ . جملس مصلحة  الشؤون القضائية

  . غ 138/2005 غ  املضموم عليه امللف  رقم 90/2005 يف امللف رقم 673عدد 

 حتت 2000 القاضي بإلغاء ضريبة واجب التضامن الوطين على األراضي غري املبنية املفروضة على املدعية برسم سنة 

  . مع توابعها وحتميل اخلزينة العامة الصائر35621111اجلدول رقم 

 من  طرف املستأنف عليها الرامية إىل تأييد  احلكم 26/12/2006ى املذكرة اجلوابية  املدىل ا بتاريخ   وبناء عل

  .املستأنف 

  .   وبناء على الوراق املدىل ا يف امللف

  . مبوجبه حماكم استئناف إدارية80-03وبناء على املادتني اخلامسة واخلامسة عشر من القانون رقم 

  .  ن املسطرة املدنية   وبناء على قانو

   . 04/04/2006 وبناء على  اإلعالم بتعيني  القضية يف اجللسة  العلنية املنعقدة  بتاريخ 

   وبناء على املناداة على األطراف ومن ينوب عنهم 

  .  وحضور ممثل إدارة  الضرائب وختلف الباقي  عن احلضور 

الذي أكد يف : ...............  للدفاع عن القانون واحلق السيد  وبعد االستماع إىل اآلراء الشفهية  للمفوض امللكي 

مستنتجاته الكتابية   الرامية  إىل  إلغاء احلكم املستأنف  وتصديا برفض الطلب تقرر حجز القضية للمداولة جللسة 

  . وبعد املداولة طبقا للقانون18/04/2007
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  وبعد املداولة طبقا للقانون

  

  :  يف الشكل 

 من طرف مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون 01/11/2006االستئناف املقدم بتاريخ  حيث إن 

 يف امللف 673 حتت عدد 26/10/2005القضائية، ضد احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء   بتاريخ 

  .  لية املتطلبة قانونا لقبوله غ جاء مستوفيا للشروط الشك138/2005غ   املضموم إليه امللف رقم 90/2006رقم 

  :  يف املوضوع 

 تقدمت بواسطة  .................... حيث يستفاد من وثائق امللف من ضمنها احلكم املستأنف أن املستأنف عليها شركة

حي تعرض فيه  مبقال افتتا14/02/05 أمام احملكمة  اإلدارية   بالدار البيضاء  بتاريخ ..................نائبها األستاذ  

أا توصلت مبقرر اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون  املتعلقة  بالضريبة  الذي أبيد  مقرر اللجنة احمللية باعتبار أا غري 

 املتعلق بواجب التضامن 1980 مكرر من القانون املايل لسنة 1خمتصة  يف بطالن مسطرة  التصحيح  بعد إلغاء  املادة 

 وأوضحت  أن هذه  الضريبة  ختص أرضا  36.607.500.00قيمة  التجارية  املناسبة  للملك هي الوطين واعتبار أن ال

 حتت رقم  2000  وإن اإلعالم  واجب التضامن الوطين برسم سنة 1/49317عارية  متلكها  موضوع الرسم العقاري 

أخري  ويشري  إىل أن تاريخ   درهم  زائد الغرامة  وزيادة الت34.8986.50 احلامل ملبلغ 356.21.111اجلدول 

 وألا تعتربه  غري قانوين ألنه شرع يف حتصيله بعد صدور القانون احلايل 31/12/2004الشروع  يف التحصيل  هو 

 ملتمسة إلغاء 01/01/2001 الذي نص فصله التاسع على  إلغاء  واجب التضامن الوطين ابتداء من تاريخ2001لسنة 

  .الضريبة  املتنازع بشأا 

 وبعد  جواب اإلدارة  برفض  الطلب  ومتام   اإلجراءات   قضت  احملكمة  بإلغاء ضريبة  واجب التضامن الوطين على  

األراضي  غري املبنية  موضوع  الطلب   املشار إليه  إىل  مرجعه   أعاله  وهو احلكم  املستأنف عليها مبذكرة بتاريخ 

 مبذكرة  19/3/2007ملستأنف عقبت عليها إدارة  الضريبة  بتاريخ  التمست فيه تأييد  احلكم  ا26/12/2005

  . مرفقة بصورة من قرار الس األعلى 

  

  :   يف أسباب االستئناف 

 ذلك أن احملكمة  اإلدارية اعتربت أن 2001 من قانون املالية لسنة 9 حيث من مجلة  ما يعيب به املستأنف خرقه املادة 

قامت بفرض الضريبة  موضوع الرتاع أسستها على  قانون مت نسخه  باملادة  املذكورة أعاله اإلدارة  اجلبائية  حني  

  .   تبقى خاضعة للقانون الذي نشأت فيظله 2000واحلال أا  مل تراعي بأن الواقعة  املنشأة  للضريبة  قد حتققت سنة  

  حتققت بعد دخوله حيز التنفيذ الذي يسري من  حيث  إن مبدأ األثر الفوري لسريان القانون  هو تطبيقه على وقائع

تارخيه كذلك  أي نسخ أو تعديل يكون قد مت  مبقتضاه ما مل  ينص فيه صراحة  على الثر الرجعي له بالنسبة  للوقائع اليت 

  عدد   املنشور باجلريدة  باجلريدة الرمسية2000 من  قانون  املالية  لسنة 18نشأت قبل صدوره وملا كانت املادة  

 وما يليه  من  2  أحكام البند 2001 قد نصت على أنه تنسخ ابتداء  من فاتح  يناير  29/06/2000 بتاريخ 4808

 املتعلق بواجب التضامن  الوطين دون التنصيص صراحة  بأن 79.38  رقم 1980الفصل  املكرر من قانون املالية  لسنة 

القانون املنسوخ  خبصوص السنوات غري املتقادمة  منها وال على  هذا النسخ يسري على الوقائع اليت نشأت فيظل  
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  كتاريخ لنسخ  واجب  التضامن  2001مقتضيات انتقالية  بشأا  يؤكد   بأن  نية  املشرع  عند ختصصه لفاتح  يناير 

قانون  املذكور  ومن مت الوطين على األراضي  غري  املبنية  املترتب عن السنوات غري املتقادمة  ال يسري  عليه نسخ ال

فإن  سلوك اإلدارة  اجلبائية  ملسطرة  مراجعة  اإلقرار املتعلق بالضريبة  موضوع الرتاع والذي سبق للشركة  املستأنف 

  ما دامت  2001  جبعل  هذه األخرية  غري متخاطبة  مبقتضيات قانون املالية  لسنة 2000عليها  أن أدلت  سنة 

مما جيعل الضريبة  املفروضة مشروعة  ويكون . لك  الضريبة  قد حتققت قبل  إلغاء  القانون  املنظم هلاالواقعة  املنشئة  لت

احلكم  املستأنف  قد قضى خبالف ذلك جمانبا للصواب ويكون بالتايل معرضا لإللغاء ويتعني بعد التصدي  للحكم  برفض 

  . الطلب 

  

  

  هلذه األسباب

  
  . ية  علنيا انتهائيا  مبثابة حضوري قضت  حمكمة االستئناف اإلدار

   يف الشكل  قبول االستئناف 

 وبه صدر القرار وتلي يف اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة اجللسات العادية مبحكمة االستئناف 

  : اإلدارية بالرباط وكانت اهليئة متركبة من

  رئيسا : ........................  السيد

  مقررا : ......................... سيدال

  عضوا .........................  السيد

  ..............   حبضور  املفوض امللكي للدفاع عن  القانون واحلق السيد 

  ...........................  ومبساعدة  كاتب الضبط السيد 

  

  

               املقرر                                           كاتب الضبط  الرئيس                                            
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        فففف....جججج       

  

  

  

  
  

  باسم جاللـة الملــك

    

  

  

  

  

  
  .2008 مارس 13 بتاريـخ

  :إن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار اآلتي نصه

  رئيس مصلحة الشؤون القضائية، والجاعل محل المخابرة مدير الضرائب، ينوب عنه : السيد بين 

  .      معه بمديرية الضرائب، شارع أحمد الشرقاوي أكدال الرباط    

  

   من جهـــةةالمستأنـف 

      ..…… …… .…… ……… ..………… ……… ………السادة : وبين

  ……… …….. ……… ……… ………. …………..  
  .الناظور.…………………: عنوانهم    

  .المحامي بهيئة الناظور…………………… األستاذ :نائبهم 

  من جهة أخرى المستأنف عليه                 

  

  ا��!� �� ا����"�
  ا�,ــــ�ل وزارة
 ا23456ـــ1ف  /.&-

  ا8دار�ـــــ-
1��:ـــــــــــــــــ1ط:  

    

  336 : �دــ�ار �ـــا�7
  

  Q : 13/03/2008رخ =>ــــا��
  

  108/07/9: �دـ� �ــــ�ـ�
  

  مدير الضرائب :�ــا���

دــض  

  ……………: السيد
 

  �أــا��8
إن مبدأ سريان القانون بأثر فوري يقتضي تطبيقه على وقائع حتققت بعد دخوله حيز التطبيق، كما يسري نفس املبدأ على أي نـسخ أو                        

  .ر الرجعي لتطبيقه على وقائع نشأت قبل صدورهتعديل يكون قد مت مبقتضاه ما مل ينص القانون صراحة على  األث

 وما يليه من الفصل األول مكرر من قانون املاليـة  2 قد نصت على نسخ أحكام البند 2000 من قانون املالية لسنة    18ملا كانت املادة    

 املنشئة للضريبة يف ظـل       املتعلق بواجب التضامن الوطين دون التنصيص صراحة على جعل هذا النسخ ساريا على الوقائع              1980لسنة  

القانون املنسوخ خبصوص السنوات غري املتقادمة جيعل مراجعة إدارة الضرائب إلقرار الشركة املتعلق بالضريبة املذكورة املدىل به عن سنة      

 . مشروعا1999
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 حكـم ضـد ال   30/01/2007 مديرية الضرائب بتاريخ     من طرف  ستئنافي المقدم بناء على المقال اال   

ــة ــة اإلداري ــصادر عــن المحكم ــاريخ بوجــدة ال ــف                       230تحــت عــدد  12/10/2006 بت ــي المل ف

  .ض. ش105/2006رقم 

نائب المـستأنف علـيهم     من طرف    2007 أبريل   18وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ        

  .إلى تأييد الحكم المستأنفالرامية 

 من مديرية الضرائب الراميـة إلـى         2007 يونيو   12وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ        

  .تمتيعها بما جاء في مقالها االستئنافي

  .وبناء على األوراق األخرى المدلى بها في الملف

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف     03.80وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم          

  .إدارية

  .وبناء على قانون المسطرة المدنية

  .13/12/2007وبناء على األمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

  .2008 يناير 10ضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناء على اإلعالم بتعيين الق

  . وعدم حضورهموبناء على المناداة على األطراف ومن ينوب عنهم

االستماع إلـى اآلراء     لتقريرها في الجلسة، و    .……………تالوة المستشارة المقررة السيدة     وبعد  

الذي أكد فيها مـا جـاء فـي         ،  .………………الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد         

 قصد  13/03/2008فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة       تأييد الحكم المستأنف،  مستنتجاته الكتابية الرامية إلى     

  .النطق بالقرار اآلتي بعده
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        وبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـونوبعد المداولـة طبقـا للقانـون

  

 مديريـة الـضرائب بتـاريخ       حيث إن االسـتئناف المقـدم مـن طـرف          : في الشكــــل 

 فـي   230 تحت عدد    12/10/2006بوجدة بتاريخ    ضد الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية        30/01/2007

  ..على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله جاء ض. ش105/06الملف رقم 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكـم المـستأنف أن              :وفي الموضـوع 

 أمام  05/05/2006تقدموا بمقال افتتاحي بواسطة نائبهم بتاريخ       ) المستأنف عليهم ( .………………السيد  

المحكمة اإلدارية بوجدة يلتمسون فيه إلغاء ضريبة واجب التضامن الوطني على األراضي الغير المبنية برسم               

 يوليـوز   04  وذلك لكون اإلدارة الضريبية لم تشرع في مسطرة المطالبة  بها إال بتاريخ             2000 و   99سنتي  

 مما تكون هذه المسطرة بعد هذا التاريخ باطلة اعتبـارا إللغـاء الـضريبة               01/01/2001 وليس قبل    2002

أصال، وبعد جواب إدارة الضرائب الرامي إلى رفض الطلب واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكـم                

ي على األراضـي غيـر المبنيـة        المشار إلى مراجعه أعاله والقاضي بإلغاء ضريبة واجب التضامن الوطن         

  . مع تحميل إدارة الضرائب الصائر، وهو الحكم المستأنف2000 و99المفروضة على  المدعين برسم سنتي 

        

        في أسبــاب االستئنــــاففي أسبــاب االستئنــــاففي أسبــاب االستئنــــاففي أسبــاب االستئنــــاف

حيث إنه من جملة ما تعيبه المستأنفة عن الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما قضى بإلغـاء                  

 والحال أن القانون الذي نـسخ       2000 و   99ى األراضي غير المبنية برسم سنتي       واجب التضامن الوطني عل   

  .01/01/2001هذه الضريبة لم يصدر إال ابتداء من 

وحيث إن مبدأ األثر الفوري لسريان القانون هو تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ الذي 

بمقتضاه ما لم ينص فيه صراحة على األثر الرجعي له يسري من تاريخه كذلك أي نسخ أو تعديل يكون قد تم           
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 المنشور بالجريدة   2000 من قانون المالية لسنة      18بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل صدوره ولما كانت المادة          

 2 أحكام البند 2001 قد نصت على أنه تنسخ ابتداء من فاتح يناير  29/06/2000 بتاريخ   4808الرسمية عدد   

 المتعلق بواجب التضامن الوطني 79.38 رقم  1980لفصل األول المكرر من قانون المالية لسنة        وما يليه من ا   

دون التنصيص صراحة بأن هذا النسخ يسري على الوقائع التي نشأت في ظل القانون المنسوخ بخـصوص                  

صيصه لفاتح يناير السنوات غير المتقادمة منها وال على مقتضيات انتقالية بشأنها يؤكد بأن نية المشرع عند تخ

 كتاريخ لنسخ واجب التضامن الوطني على األراضي غير المبنية المترتب عن السنوات غير المتقادمة               2001

ال يسري عليه نسخ القانون المذكور ومن تم فإن سلوك اإلدارة الجبائية لمسطرة المراجعة للضريبة موضوع                

 مـا   2001خاطبة بمقتضيات قانون المالية لـسنة        يجعل هذه األخيرة غير م     2000 و   99النزاع برسم سنتي    

دامت الواقعة المنشئة لتلك الضريبة قد تحققت قبل إلغاء القانون المنظم لها، مما يجعل الضريبة المفروضـة                 

 في الملـف    896 تحت عدد    01/11/2006مشروعة وهو ما أكده المجلس األعلى في قراره الصادر بتاريخ           

المستأنف حينما قضى بخالف ذلك مجانبا للـصواب ومعرضـا بالتـالي             ويكون الحكم    05-2-4-662رقم  

  .لإللغاء ويتعين بعد التصدي الحكم برفض الطلب

  

        لهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــابلهذه األسبـــاب

  

   :قضت محكمة االستئناف اإلدارية علنيا انتهائيا حضوريا

  .بقبول االستئناف :  في الشكـــل

  .ب بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطل:  في الموضـوع

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله بقاعـة الجلـسات العاديـة               

  :بمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من 

  مقررا ورئيسا……… ةالسيد



 

 -31-      108/07/9ا�&%$ ر"! 

  عضوا.…………… السيد

  عضوا  …………………السيد 

  .…………………السيد  بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

  .………………… السيد ضبطوبمساعدة كاتب ال

  

  كاتب الضبط            امقررا ورئيس

  
 


