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 ملخو :         

حػغف ؤمالن الجماغاث الترابُت مجمىغت مً الازخالالث غلى اإلاؿخىي اللاهىوي ججلذ في كضم و جًاعب    

غة للملً الجماعي، لظلً ًجب ججاوػ هظا اإلاكيل بخدضًث و جىخُض هظه  الىهىم اللاهىهُت اإلاَا

 الىهىم .

ًغ الخُىعاث التي ٌػغفها اإلاغغب غلى فاللاهىن و ؤلاصاعة ٌػضان ألاؾاؽ ألي جُىع، بط غلى اللاهىن ؤن ٌؿا  

 اإلاؿخىي الاكخهاصي، الؿُاس ي و الاحخماعي ،  هما ؤن مػظمها ٌػىص لفترة الخماًت.

فبخدضًث هظه اللىاهحن ًمىً ججىب مجمىغت مً ؤلاقياالث التي ًخم الؿلٍى فيها ؾىاء باليؿبت   

هظا باإليافت بلى حػضصها الظي ًلف غائلا ؤمام  لألحهؼة اإلاكغفت غلى هظه ألامالن ؤو باليؿبت إلاؿخػمليها.
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جُىع ويػُت ألامالن الجماغُت و ًدض مً فػالُتها في صغم الاؾخلاللُت اإلاالُت للىخضاث الترابُت، هما ؤن 

الجماغت الترابُت حػاوي مً غضم ويىح اإلاػاًحر اإلاػخمضة في الخمُحز بحن اإلالً الػام و اإلالً الخام، مما 

 ت في يبِ و حؿُحر هظه ألامالن.ًترجب غىه نػىب

 ألامالن ، الجماعاث الترابيت ، اللاهون ، امللك العام ، امللك الخاص . الكلماث املفاجيح : 

Abstract  :  

The territorial collectivities’ properties has known a lot of law disruptions portrayed in 

the outdated and contrasted law related texts framing public properties, thus it’s a must to 

overcome these problems by unifying those texts . 

Law and administration are the base for any development. Therefore, law has to stay 

up to date with all the economic, political, social progress known to Morocco.since the 

majority  of these law related texts date back to colonisation . 

So, by updating these laws, people in charge of public properties, and its users will 

avoid a lot of problems. In addition, the plurality of these texts, hinders the developing 

process of territorial collectivities’ properties and it’s financial independence. Furthermore, 

the miss-distinction between public and private property causes a difficulty in managing 

them. 

Key words: property, territorial communities, law, public domain, private 

property. 

وػخلض ؤن اإلاالُت املخلُت جؼصاص ؤهمُتها 

ًىما بػض ًىم، لظلً ًجب ؤن ٌػُى صوع ؤؾاس ي 

ت  جىمىي للجماغاث الترابُت التي حػخبر هىاة بصاٍع

ؤن جدؿؼ مجاالث ازخهاناتها  ومالُت ًمىً

الاكخهاصًت والاحخماغُت بكٍغ هماء بمياهاتها 

اإلاالُت الظاجُت وخؿً جضبحر قاونها وطلً 

لخدلُم خيامت مالُت عقُضة في جضبحر الكإن 

 الػام املخلي.

كض ؤؾىض اإلاكغع اإلاغغبي مجمىغت مً 

اإلاىاعص طاث الُبُػت الغحر حبائُت بلى اإلاحزاهُت 

ل خاحُاتها ألاؾاؾُت، وهىان املخلُت كهض ج مٍى

هىغحن مً هظه اإلاىاعص الظاجُت للىخضاث الترابُت، 

ًغجبِ ألاٌو باألمالن املخلُت التي حؿاهم بكيل 

هبحر في جىمُت اإلاىاعص الظاجُت للجماغاث الترابُت، 

والتي ؾىسههها للضعاؾت والخدلُل، والثاوي 

 ًخجلى في اإلالً الغابىي.
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جدخل مىاعص ألامالن الجماغُت ؤهمُت 

كهىي صازل اإلاحزاهُت الجماغُت والؾُما غلى 

، 1نػُض اللؿم الخام باإلاىاعص الخهىنُت

فهي حػض مىاعص حماغُت نغفت هاججت غً ؤمالن 

حػىص بلى ملىُت الجماغاث الترابُت التي جخمخؼ 

ت الخهغف فيها، غىـ الًغائب والغؾىم  بدٍغ

نها يغائب للضولت، جدىاٌػ التي ٌػخبر حؼء مهم م

هظه ألازحرة غً حؼء منها لفائضتها، هما ؤن 

ت في  الجماغاث الترابُت ال جملً بهضصها ؤًت خٍغ

غ ؾىاء فُما ًخػلم بخدضًض كُمتها ؤو  الخلٍغ

 2وغائها.

زغوة الىخضاث الترابُت جلاؽ بامخضاص ان 

عنُضها الػلاعي، وبلضعتها غلى نُاهخه 

ألاخىاٌ بدؿً اؾخغالله وجىمُخه، وفي حمُؼ 

ت ؤو  للمؿاهمت في حغُُت هفلاث ؤغمالها الخىمٍى

ؼ طاث مىفػت غامت،  3اؾدثماعه إلكامت مكاَع

ولهظا حػخبر مهضعا هاما لخضغُم الُاكت اإلاالُت 

إلاحزاهُت الجماغاث الترابُت. بطن فما هى الىظام 

(، زم  اللاهىوي لألمالن الجماغُت )اإلاُلب ألاٌو

مالن الجماغُت )اإلاُلب الثاوي(  ما هي ؤهىاع ألا 

زم الخُغق بلى ويػُت مىاعص ألامالن الجماغُت 

 )اإلاُلب الثالث(.

                                                             
بالسغخب" بشسيخ السيجي: "الجساعات السحمية والسسارسة السالية  -1

سمدمة الالمخكدية والجساعات السحمية، السصبعة والػراقة الػششية، 
 .99، ص 4991مخاكر، 

فاشسة الدعيجي مدورع : "اإلدارة السحمية الالمخكدية بالسغخب"  -2
، 3002مصبعة الشجاح الججيجة الجار البيزاء، الصبعة األولى 

 .362و 362ص 
: تجبيخ الجساعات التخابية لمسذاريع التشسػية بيغ  آمال بمذقخ -3

إكخاىات الػاقع ومتصمبات التشسية الجيػية السشجمجة، أشخوحة 
لشيل شيادة الجكتػراه في القانػن العام، جامعة دمحم الخامذ، 
الخباط، كمية العمػم القانػنية واالقترادية واالجتساعية، سال، 

 .79، ص 3002 – 3002الدشة الجامعية : 

املطلب ألاول : الىظام اللاهووي لألمالن 

 الجماعت 

بن اإلالهىص بإمالن الجماغاث الترابُت 

مجمىع ألاعاض ي والػلاعاث التي جغحؼ ملىُتها 

لهظه الجماغاث، وجهىف بلى ؤمالن غامت 

وجمخلىها الجماغاث الترابُت ملىُت  4انت.وز

كاهىهُت جامت، واملخههت الؾخػماٌ الػمىم ؤو 

لدؿُحر اإلاغافم الػمىمُت املخلُت. وبظلً فهي ول 

ألامالن التي جسهو للمىفػت الػامت، وال ًجىػ 

بزًاغها ألخيام اللاهىن الخام، بل ًخػحن 

بزًاغها للىاغض اؾخثىائُت بهضف خماًتها 

غليها، بدُث ال ًجىػ الخهغف فيها  واملخافظت

 5وال الدجؼ غليها وال الهدؿابها بمغوع الؼمً.

وؾىلؿم هظا اإلاُلب بلى زالر فلغاث : 

الفلغة ألاولى ؾيخدضر فيها غً اإلالً الػمىمي 

الخًغي وهسهو الفلغة الثاهُت للملً 

الػمىمي اللغوي، زم الفلغة الثالثت ألمالن 

                                                             
يقرج باألمالك الجساعية مختمف السستمكات التابعة لمجساعات  -4

التخابية. وىي تػزع إلى صشفيغ اثشيغ رئيدييغ : األمالك 
الجساعية العامة واألمالك الجساعية الخاصة، وتفيج األمالك 
الجساعية العامة كل األمالك التي يتع تخريريا إلشباع 

غ الشاحية القانػنية حاجيات الشفع العام، وىي ال تخزع م
ألحكام القانػن الخاص، وبالتالي ال يجػز الترخف فييا وال 
الحجد عمييا أو تسمكيا بسخور الػقت )التقادم(. أما األمالك 
الجساعية الخاصة، فباإلمكان اعتبارىا األمالك التي تسمكيا 
الجساعات التخابية والتي ال تجخل في الئحة السمظ العسػمي وال 

ة العسػمية. وىي أيزا كل األمالك التي يسكغ تكتدي صبغ
لمجساعات التخابية أن تترخف فييا بجسيع أنػاع الترخفات 
القانػنية. فيسكغ أن تكػن مػضػع تفػيت أو كخاء أو مبادلة أو 

 تخريز وفق السداشخ الخاصة بتشطيسيا.
زىػر بالسجني، السمظ الجساعي بالسغخب دراسة نطخية، بحث  -5

لساستخ في القانػن العام، جامعة الحدغ األول، لشيل شيادة ا
، 3002-3002الدشة الجامعية :  –سصات  –كمية الحقػق 

 .20ص 
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الػماالث وألاكالُم ) ألازغي الجماغاث الترابُت 

 والجهاث(

الفلرة ألاولى : الىصوص املىظمت للملك 

 الجماعي الحضري :

اع اللاهىوي اإلاىظم  بلى بطا ما جُغكىا ؤلَا

للملً الػام للضولت وكاعهاه مؼ هظحره اإلاخػلم 

اع اللاهىوي اإلاىظم  باألمالن البلضًت، هجض ؤن ؤلَا

ي ألمالن الضولت واإلااؾـ للملً الػمىمي البلض

والظي نضع في غهض الخماًت ٌػخبر ألانل في 

مجاٌ جدضًض اإلالً الػمىمي البلضي، والظي 

ت بلى آلان في  حػخمض غلُه الجماغاث الخًٍغ

جدضًض ؤمالهها الػامت، وىن ؤٌو هو هم هظا 

الخدضًض هى اإلاغؾىم الهاصع غً الهضع ألاغظم 

، والظي خضص ألامالن التي ال ًمىً 19126ؾىت 

ىع جهغف مً َغف ألافغاص، لُلُه ؤن جيىن مىي

الظي خضص ألامالن  19147ظهحر فاجذ ًىلُىػ 

الػامت غلى ؾبُل اإلاثاٌ، والتي ال ًجىػ بإي خاٌ 

مً ألاخىاٌ الخهغف فيها مً َغف الخىام 

والكىاَئ والبدحراث وغحرها مً ألامالن التي ال 

لها بلى اإلالً  تها ؤو جدٍى ًجىػ بإي خاٌ جفٍى

الخام للضولت، وإن خىلذ، فةن طلً ال ًمىً 

 8ػت الػامت منها.ؤن ًخم بال بكٍغ اهخفاء اإلاىف

                                                             
. 2، ص0702فبخايخ  0الرادر في  0الجخيجة الخسسية عجد  -6

تججر اإلشارة إلى أن االسع الحقيقي لقخار الرجر األعطع في 
ابط بيع ىحا اإلشار، وكسا ورد في الجخيجة الخسسية ىػ : "ض

األمالك باإلبالة الذخيفة"، لكششا سشعتسج عمى مرصمح "مخسػم" 
 بيحا القخار الزابط حتى يكػن أيدخ لمفيع واالستيعاب.

، ص 0702يػليػز  00الرادر في  63الجخيجة الخسسية عجد  -7
392. 

دراسة حالة  –قمبيػي دمحم عمي : تجبيخ األمالك الجساعية العامة  -8
سخاكر رسالة لشيل دبمػم الساستخ في القانػن السجمذ الجساعي ب

خم بػض طلً بنضاع الظهحر  هىهبر  30ٍو

وألُت مً بحن آلُاث جضبحر اإلالً الػام  19189

واإلاخمثلت في اخخالٌ اإلااكذ للملً الػام. فهظا 

الظهحر حاء بمجمىغت مً ألاخيام واللىاغض التي 

جدىم الػالكت بحن الضولت واإلاغزهحن لهم 

فـ اللىاغض باالهخفاع بإمالهها الػمىمُت، وهي ه

وألاخيام التي جًم الػالكت بحن الجماغاث 

 .10الترابُت واإلاخػاملحن مػها مً الخىام

وغلُه ًخضح ؤن اإلالً الػام الجماعي مً 

زالٌ اإلاغؾىم والظهحر اإلاكاع بليهما ؤغاله ًىضعج 

في بَاع اإلالً الػام للضولت، وبالخالي لم ًظهغ 

هظا اإلالً الجماعي بال مؼ نضوع ؤٌو ظهحر يهم 

، الظي هو 192111ؤهخىبغ  19ألامغ وهى ظهحر 

ش اإلاغغب – غلى ألامالن التي  –وألٌو مغة في جاٍع

جضزل في بَاع اإلالً البلضي )الجماعي( والتي 

ت، في جدضًض  حػخمض غلُه الجماغاث الخًٍغ

ؤمالهها، خُث خضصها الفهل الثاوي مً الظهحر 

اإلاظوىع ؤغاله، والظي هو غلى ؤهه "جضزل في 

ألامالن الػمىمُت البلضًت حمُؼ ألامالن  غضص

مىً ؤن حكمل  دا ٍو التي زههذ بها نٍغ

 ألامالن الػمىمُت البلضًت اإلاكاع بليها:

                                                                                         

العام، جامعة القاضي عياض، كمية العمػم القانػنية 
-3002واالقترادية والجساعية، مخاكر، الدشة الجامعية، 

، مشذػر بالسػقع االلكتخوني : العمػم القانػنية 3007
MarocDroit.com 06، ص. 

، ص 0707يخ يشا 30الرادر في  377الجخيجة الخسسية عجد  -9
22. 

ميمػد بػخال، دمحم بػجيجة، أمالك الجساعات السحمية وىيئاتيا،  -10
مشذػرات السجمة السغخبية لإلدارة السحمية والتشسية، سمدمة "دالئل 

 .33، ص 0772، 2التدييخ"، عجد 
 .0033، ص 02/0730بتاريخ  226الجخيجة الخسسية عجد  -11
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ؤوال : ألاػكت والُغق والغخباث وألاحىت 

الػمىمُت وهظلً ما ٌػخبر جابػا إلاا طهغ مً ألاػكت 

والُغق الخ هبػٌ ألاقغاٌ وآلازاع البىائُت 

قاولها( وؤًًا غُىن اإلااء  )مثل الخمازُل وما

 والخجهحزاث اإلاػضة لإلهاعة.

زاهُا : اإلاُاه اإلاػضة للمضهُت وهظلً 

اللىاصٌـ واللىىاث ومجاعي اإلاُاه وألاخىاى 

ػها وغحر طلً مً  املجخمػت فيها اإلاُاه لخىَػ

الخجهحزاث التي جضزل في ألامالن الػمىمُت 

باإلاغغب َبلا للكغٍو اإلاػىُت بظهحرها الكٍغف 

اإلاىافم لفاجذ  1332إلااعر بؿابؼ قػبان غام ا

، وطلً مؼ مغاغاة الكٍغ اإلاثبذ 1914ًىلُى 

بظهحرها الكٍغف هظا، والظي بمىحبه ًبلى ما 

للغحر مً الخلىق اإلاخػللت بما طهغ الثابخت كاهىها 

 وزهىنا الخلىق الخانت باألخباؽ.

ثالثا : امللابر ما عدا امللابر إلاسالميت 

 وإلاسرائيليت.

فهظه ألامالن حاء غلى ؾبل اإلاثاٌ طلً 

ألن هُاق اإلالىُت الجماغُت الػامت ال ًمىً ؤن 

ًىدهغ في هظه ألاهىاع وكذ نضوع هظا الظهحر. 

ػخبر هظا الظهحر هى ؤٌو الىهىم اللاهىهُت  َو

ت  الخانت بدىظُم ؤمالن الجماغاث الخًٍغ

ومً بحن ؤهم اإلامحزاث التي حاء بها الظهحر هجض 

 12ؤهه :

 بحن اإلالً الػمىمي للضولت غً  محز

اإلالً اإلاخػلم بالجماغاث الترابُت، وكض ؤغُى 

                                                             
بالسجني، السمظ الجساعي بالسغخب دراسة نطخية، مخجع  زىػر -12

 .20سابق، ص 

 هماطج لهظه ألامالن في فهله الثاوي.

  هو في الفهل الؿابؼ غلى ؤهىاع

ألامالن التي جضزل يمً اإلالً الخهىص ي 

 للبلضًت

  هو في الفهل الؿابؼ غلى نالخُت

الهضع ألاغظم، ؤي عئِـ الخيىمت في بنضاع 

ث اإلاخػللت بىُفُت جضبحر ألامالن اللغاعا

 البلضًت.

  خضص في الفهل الػاقغ والخاصي

غكغ بػٌ الازخهاناث اإلاخػللت باإلايلفحن 

 بخضبحر هظه ألامالن.

غي في   1921صحىبر  31ونضع كغاع وٍػ

 اإلاخػلم بىُفُت جضبحر ألامالن البلضًت.

وكض جًمً هظا اللغاع الػضًض مً 

 :13اإلاؿخجضاث منها

  يغوعة جلُُض ألامالن البلضًت في هىاف

ىلؿم الىىاف اإلاظوىع بلى كؿمحن  زام، ٍو

جفُض في ؤخضهما ألاماهً الػمىمُت وفي آلازغ 

 ألامالن الخانت بالبلضًاث. 

: ًخىلى  14هما هو في فهله الثامً غلى ؤهه

اإلاهاصكت غلى مضاوالث املجالـ الجماغُت 

                                                             
الفرل األول مغ القخار الػزيخي السؤرخ في فاتح جسادى األولى  -13

( في كيفية تجبيخ األمالك الخاصة 0730دجشبخ  20) 0220
، 09/00/0733بتاريخ  222بالبمجيات، الجخيجة الخسسية عجد 

 .30ص 
دة األولى مغ السخسػم رقع ندخ وعػض بسػجب السا -14

مارس  2) 0233مغ ذي الحجة  30الرادر في  32032027
، 09/2/3003بتاريخ  2722(، الجخيجة الخسسية عجد 3003
 .297ص 
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ذ ومػاوي ت اإلاخػللت بػملُاث اكخىاء وجفٍى

الػلاعاث الخابػت للملً البلضي الخام وبخضبحر 

 اإلالً الػمىمي البلضي :

غ الضازلُت غىضما ًخجاوػ مبلغ  .ؤ  وٍػ

ذ ؤو اإلاػاويت   2.5000000الاكخىاء والخفٍى

 صعهم.

والي الجهت اإلاػىُت غىضما ٌؿاوي مبلغ  .ب 

ذ ؤو اإلاػاويت الخض اإلاظوىع  الاكخىاء صاع الخفٍى

 ؤو جلل غىه.

هُفما وان مبلغ الػملُاث والي الجهت  .ج 

ت إلهجاػ اؾدثماعاث  اإلاظوىعة غىضما جيىن يغوٍع

ملُىن صعهم كُاغاث  200ًلل مبلغها غً 

الهىاغت والخًُِؼ الفالحي واإلاػاصن والؿُاخت 

والهىاغت الخللُضًت والؿىً ًلؼ صازل هفىطهم 

 15الترابي.

وهظا باإليافت بلى ههىم كاهىهُت ؤزغي 

ا جخًمً في َُاتها هظمذ مجاالث ؤزغي لىنه

فهٌى جخػلم باألمالن الػمىمُت للجماغاث 

ت واإلالاَػاث هجض :  الخًٍغ

  اإلاخػلم  113.14كاهىن جىظُمي عكم

                                                             
الدالف  32032027بسػجب السادة الثانية مغ السخسػم رقع  -15

الحكخ، فإن األحكام الػاردة في الفقخة )ج( مغ ىحا الفرل كسا 
ا السخسػم تجخل حيد التشفيح في كل جية مغ وقع تغييخه بيح

جيات السسمكة ابتجاء مغ تاريخ نذخ القخار السذتخك بفتح 
 السخكد الجيػي لالستثسار في الجية السحكػرة.

 لمسديج مغ االشالع : -
  زكخياء العساري، القانػن العقاري، مختمف الشرػص التذخيعية

وثائق قانػنية" والتشطيسية الستعمقة بالعقار، سمدمة "نرػص و 
، مشذػرات مجمة القزاء السجني، مصبعة السعارف 7العجد 

 .362 – 322، ص 3002الخباط، الصبعة الثانية،  –الججيجة 

، بدُث 9416بالجماغاث واإلالاَػاث في ماجه 

ت في ؤمالهها بهفتها  جخهغف الجماغت الخًٍغ

اإلاالً اللاهىوي بها في بَاع الؿلُاث 

ب اللاهىن، والازخهاناث املخىلت لها بمىح

ولهظا الغغى ًلىم الغئِـ بدىفُظ كغاعاث 

 : 17املجلـ ما ًلي

  ت وغلىص ًلىم بةبغام ؤو مغاحػت ألاهٍغ

 بًجاع ألاقُاء

 دافظ غليها،  ًضبغ ؤمالن الجماغت ٍو

ولهظه الغاًت، ٌؿهغ غلى مؿً وجدُحن سجل 

ت ويػُتها اللاهىهُت،  اث ؤمالهها وحؿٍى مدخٍى

لىم بجمُؼ ألاغماٌ الخدفظُت اإلاخػللت  ٍو

 بدلىق الجماغت.

  ًباقغ ؤغماٌ الىغاء والبُؼ والاكخىاء

 واإلاباصلت وول مػاملت تهم ملً الجماغت الخام.

 مخؼ ًضبغ اإلالً الػ مىمي الجماعي ٍو

عزو الاخخالٌ اإلااكذ للملً الػمىمي الجماعي 

ػُت  بةكامت بىاءه َبلا للىهىم الدكَغ

 والخىظُمُت الجاعي بها الػمل.

 .ٌػمل غلى خُاػة الهباث والىناًت 

اإلاخػلم  39.0718وكض وعص في اللاهىن عكم 

                                                             
مغ السيثاق الجساعي  29السحافطة عمى نفذ صياغة السادة  -16

، السشدػخ بالقػانيغ التشطيسية لمجساعات التخابية 09202رقع 
 002202ساالت واألقاليع، لمع 003202لمجيات،  000202

 لمجساعات والسقاشعات.
عبج الػاحج القخيذي، التشطيع اإلداري السغخبي، سمدمة إضاءات  -17

 –الخباط  –، مصبعة األمشية 2في الجراسات القانػنية العجد 
 .72و 79، ص 3006

مغ ذي الحجة  06صادر في  02092307ضييخ شخيف رقع  -18
بدغ  27209القانػن رقع (، بتشفيح 3009دجشبخ  39) 0232

أحكام انتقالية فيسا يتعمق ببعس الخسػم والحقػق والسداىسات 
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بالجباًاث املخلُت، بملخط ى ؤخيام اهخلالُت 

( مً 188 – 187 – 186 – 185ؤعبػت مىاص )

الباب الثالث والثالزحن مً اللاهىن عكم 

، جىظم هُفُت خؿاب الغؾم اإلافغوى 30.8919

غلى قغل ألامالن الجماغُت الػامت ماكخا 

ت ؤو نىاغُت ؤو مهىُت. بيافت بلى  ألغغاى ججاٍع

الغؾم اإلافغوى غلى قغل ألامالن الجماغُت 

الػامت ماكخا بمىلىالث ؤو غلاعاث جغجبِ 

ت ؤو نىاغُت ؤو مهىُت بمم اعؾت ؤغماٌ ججاٍع

 – 192 – 191 – 190 – 189سمـ مىاص )ب

( مً الباب الغابؼ والثالزىن مً اللاهىن 193

، لُبلى غلى هفـ ألاخيام اإلاىظمت للغؾم 30.89

بمىحب ألاخيام الاهخلالُت الىاعصة في اللاهىن 

 .39.07عكم 

مً اللاهىن الخىظُمي عكم  100ؤما اإلااصة 

اإلاخػلم بالجماغاث واإلالاَػاث فلض  113.14

ؤغُذ لغئِـ املجلـ الجماعي ازخهاناث 

مىذ عزو اخخالٌ اإلالً الػمىمي صون  -مثل : 

م  ت بالٍُغ بكامت بىاء، جىظُم اللىخاث ؤلاقهاٍع

الػمىمي وجىابػه وملخلاجه، واؾخغالٌ اإلالالؼ، 

 وبهفت غامت خماًت ألامالن الجماغُت.

ص املىظمت الفلرة الثاهيت : الىصو 

 للملك الجماعي اللروي

ًىهُى  28بن الظهحر الكٍغف اإلااعر في 

هى الظي هظم ؤمالن الجماغاث الترابُت  1954

                                                                                         

واألتاوى السدتحقة لفائجة الجساعات السحمية. ج. ر. عجد 
( 3009دجشبخ  20) 0232مغ ذي الحجة  30بتاريخ  2270
 .2622ص 

، ج. ر، 0727نػنبخ  30بتاريخ  02272029ضييخ شخيف رقع  -19
 .0229، ص 0727نػنبخ  6خ بتاري 2032عجد 

ت. هظا الظهحر بازني غكغ فهال  وحاء20اللغٍو

ؤؾؿذ للملً اللغوي، خُث حاء في فهله 

الثالث بػٌ الىماطج مً اإلالً اللغوي 

واإلاؿالً والُغق وألاػكت واإلاؿاخاث والبؿاجحن 

ومىذ الفهل  21والخضائم الػمىمُت وألاؾىاق...

الغابؼ الهالخُت في جسهُو ألامالن الػمىمُت 

غي ًهضع بػض اؾدكا غ بمىحب كغاع وٍػ عة وٍػ

جزع ؤًًا اإلالً مً زاهت ألامالن  الضازلُت، ٍو

الػمىمُت، وفلا للكغٍو والكيلُاث التي 

 19ًدضصها اللاهىن في الفهل الغابؼ مً ظهحر 

مً اللاهىن  95و 93واإلااصجحن  1921ؤهخىبغ 

اإلاخػلم بدىظُم الػماالث  112.14الخىظُمي عكم 

 وألاكالُم. 

وجًمً هظا الظهحر هُفُت خهٌى 

لؼ طلً بما ال جماغت غلى هظه ألامالن ٍو

بىاؾُت جسلي الضولت غتها لهالح الجماغاث وإما 

م الاكخىاء.  22غً ٍَغ

الظي  1959فبراًغ  4ؤما باليؿبت إلاغؾىم 

ت،  23ًدضص هُفُت حؿُحر ؤمالن الجماغاث اللغٍو

فلض جدضر في فهله ألاٌو غً يغوعة جلُُض 

ت في سجل زهىص ي  ؤمالن الجماغاث اللغٍو

اث ألامالن الجماغُت" ًبحن  ًضعى "سجل مدخٍى

الخفانُل الخانت بهظه ألامىاٌ بكيل صكُم، 

                                                             
 3039ص  06/09/0722بتاريخ  3099الجخيجة الخسسية عجد  -20
دليل أمالك، الجساعات السحمية، وزارة الجاخمية، السجيخية العامة  -21

لمجساعات السحمية، سمدمة دليل السشتخب، الصبعة األولى 
 .2، ص 3007

مخجع  زىػر بالسجني، السمظ الجساعي بالسغخب دراسة نطخية، -22
 .22و 22سابق، ص 

، ص 30/03/0727بتاريخ  3209الجخيجة الخسسية عجد  -23
222. 
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ىظم الفهل الثاوي والثالث هُفُت خهٌى  ٍو

ت غلى ؤمالن الضولت اإلاخسلى غنها  الجماغت اللغٍو

غً  6بلى  4لهالخها. في خحن جدضزذ الفهٌى 

ذ والىغاء والبُؼ واإلاػاويت  جىظُم غملُت الخفٍى

ت.ألمالن الج  ماغاث اللغٍو

ػاث ظهحر قٍغف  وهجض يمً هظه الدكَغ

 196324قدىبر  20اإلااعر في  1.308.62عكم 

ت بضون  اإلاخػلم باإلطن بالخسلي للجماغاث اللغٍو

غىى غً كُؼ ؤعيُت مسؼهُت، الػمت لبىاء "صوع 

الجماغت"، بدُث جدضر في فهله ألاٌو غً 

يغوعة الخسلي بضون غىى للجماغاث الترابُت 

ت غً كُؼ ؤعيُت مسؼهُت كهض بىاء صوع اللغٍو

 حماغُت.

وحاء الفهل الثاوي مً هفـ الظهحر 

لُدضص مؿاخت هظه اللُؼ ؤما الفهل الثالث 

ت كهض  فُدضص ألاحل اإلامىىح للجماغت اللغٍو

بىاء الضوع الجماغُت والجؼاء اإلاترجب في خالت 

 مغوع هظا ألاحل صون بىاء جلً الضوع الجماغُت.

 5ناصع في  2.02.139م وهىان مغؾىم عك

اإلاخػلم باإلاهاصكت غلى مضاوالث  2002ماعؽ 

ت اإلاخػللت بملىها  مجالـ الجماغت اللغٍو

، بدُث هو غلى ؤن اإلاهاصكت 25الخام والػام

غلى غملُاث اكخىاء غلاعاث مً لضن الجماغاث 

تها ومػاويتها وهظا بخضبحر  اإلاظوىعة آهفا، وجفٍى

غ  اإلالً الػمىمي الخابؼ لها، هي مً ازخهام وٍػ

ذ  الضازلُت غىضما ًخجاوػ مبلغ الاكخىاء والخفٍى

صعهم، ومً حهت ؤزغي،  2500.000ؤو اإلاػاويت 

                                                             
 .30/07/0762بتاريخ  3626الجخيجة الخسسية عجد  -24
 .220ص  09/02/3003بتاريخ  2722الجخيجة الخسسية عجد  -25

والي الجهت اإلاػىُت غىضما ٌؿاوي مبلغ الاكخىاء ؤو 

ذ ؤو اإلاػاويت الخض اإلاظوىع ؤو ًلل غىه،  الخفٍى

ؤو هُفما وان مبلغ الػملُاث اإلاظوىعة جيىن 

ت إلهجاػ اؾدثماعاث  200ًلل مبلغها غً  يغوٍع

ملُىن صعهم في كُاغاث الهىاغت والخهيُؼ 

الفالحي واإلاػاصن والؿُاخت والهىاغت الخللُضًت 

خم جدضًض  والؿىً جلؼ صازل هفىطهم الترابي، ٍو

غ الضازلُت،  ؾلف هظه الػملُاث مً َغف وٍػ

هما ًفىى الىالصة اإلاهاصكت غلى اإلاضاوالث 

 ألاكالُم.اإلاخػللت بها بلى غماٌ الػماالث و 

 فلرة الثالثت : الىصوص اللاهوهيتال

املىظمت ألمالن الجماعاث الترابيت أخرى 

 )العماالث وألاكاليم والجهاث(

حػض الػماالث وألاكالُم والجهاث هي 

ألازغي حماغاث جغابُت، وبالخالي فهي جخمخؼ 

ت والاؾخ الٌ اإلاالي مما ًاهلها لبالصخهُت اإلاػىٍى

ألامالن الخانت.  لخملً ؤمالن غمىمُت وختى

لىً ما ًمىً حسجُله بسهىم ؤمالن 

الػماالث وألاكالُم )ؤ( والجهاث )ب( هى ؤنها 

مىظمت بىهىم غامت، وهظا ما ٌػني غُاب 

 ههىم زانت بها.

 أمالن العماالث وألاكاليم -أ

بن اإلاغحؼ اللاهىوي وألاؾاس ي الًابِ 

 12لألمالن مجالـ الػماالث وألاكالُم هى ظهحر 

 64 – 63، وطلً مً زالٌ اإلاىاص 196326قدىبر 

، وفي هظا الهضص 73 – 72 – 70 – 69 – 68 –
                                                             

، الرادر بتاريخ 02622392الطييخ الذخيف رقع  -26
واألقاليع ومجالديا، ج. ، بذأن تشطيع العساالت 03/07/0762

 .3020ص  20/07/0762، الرادرة بتاريخ 3622ر، عجد 
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مً هظا الظهحر، جىفغ  73و 72ًاهض الفهالن 

الػماالث وألاكالُم وىخضاث جغابُت غلى ممخلياث 

ؤن  72غمىمُت وزانت، خُث وعص في الفهل 

صومحن الػماالث وألاكالُم ًخيىن مً "ؤمالن 

ت". لىً ما ًمىً غمىمُت وؤزغي زهىنُ

حسجُله همالخظت ؾلبُت بسهىم ؤمالن 

الػماالث وألاكالُم، هى ؤن اإلاغؾىم الظي ؤقاع 

. 27لم ًسغج بلى الىاكؼ الػملي 73بلُه الفهل 

بحن الفهل  مً هفـ الظهحر ازخهاناث  63ٍو

ت، املخىلت له  مجلـ ؤلاكلُم الخانت والاؾدكاٍع

الػمالت مً كبل الضولت في املجاٌ اإلاغجبِ بإمالن 

غلى اإلاغاكبت  64ؤو ؤلاكلُم هما ؤهض طلً الفهل 

ت.  اللبلُت غلى الػملُاث الػلاٍع

لػمالت لوكض وان الظهحر ًمىذ الهالخُت 

ت  ؤو ؤلاكلُم في الخضاٌو بكإن غملُاث الػلاٍع

خىلى الىالة وغماٌ الػماالث  اإلاغاص بهجاػها ٍو

 وألاكالُم هخىفُظ اإلالغعاث بهظه الػملُاث.

اإلاخػلم  79.0028اللاهىن عكم  وكض هغؽ

بدىظُم الػماالث وألاكالُم، هظا اإلاػُى، غلى ؤن 

ت  الػماالث وألاكالُم جخىفغ غلى ؤمالن غلاٍع

خسظ كغاعاث  زانت وغمىمُت، ًخضاٌو املجلـ ٍو

ت اإلاغاص بهجاػها، هما  بسهىم الػملُاث الػلاٍع

ًدضص ازخهاناث الىالة وغماٌ الػماالث 

ضبحر ألامالن الجماغُت، وألاكالُم في مجاٌ ج

باجساط جضابحر مً بُنها املخافظت غلى ؤمالن 

                                                             
 22زىػر بالسجني، مخجع سابق، ص  -27
الستعمق بتشطيع العساالت واألقاليع الرادر  97200القانػن رقع  -28

أكتػبخ  2بتاريخ  02032367بتشفيحه الطييخ الذخيف رقع 
، ص 3003نػفسبخ  30بتاريخ  2022، ج. ر عجد 3003
 .3007لدشة  09202، وقج تع تعجيمو وتتسيسو بالقانػن 2270

 29الػمالت ؤو ؤلاكلُم وإصاعتها.

وجدلُلا لظلً فهى "ؾهغ غلى مؿً 

حضاٌو بخهاء ؤمالن الػمالت ؤو ؤلاكلُم وجدُحن 

ت ويػُتها اللاهىهُت  اتها وحؿٍى سجل مدخٍى

خسظ ول ألاغماٌ الخدفظُت اإلاخػللت بدلىق  ٍو

ؤو ؤلاكلُم، هما ؤهه ًىجؼ ؤغماٌ الىغاء  الػمالت

والبُؼ والاكخىاء واإلاباصلت تهم ألامالن الخانت 

للػمالت ؤو ؤلاكلُم، هما ًخسظ الخضابحر اإلاخػللت 

 30بخضبحر اإلالً الػمىمي للػمالت ؤو ؤلاكلُم"

ولىً في بَاع اإلاىظم للػماالث وألاكالُم 

واوسجاما مؼ الضؾخىع الجضًض الظي ًسٌى 

مجالؿها ؾلُت جىفُظ مضاوالث هظه عئؾاء 

املجالـ وملغعاتها التي واهذ مؿىضة للػماٌ 

 31والىالة باللىاهحن الؿابلت.

ًخضاٌو مجلـ الػمالت ؤو ؤلاكلُم في 

 اللًاًا اإلاخػللت باألمالن منها :

  جضبحر ؤمالن الػمالت ؤو ؤلاكلُم

 واملخافظت غليها ونُاهتها.

                                                             
ي، التجبيخ االقترادي لمجساعات السحمية بالسغخب، خ سعيج السي -29

أشخوحة لشيل الجكتػراه في القانػن العام، كمية العمػم القانػنية 
واالقترادية واالجتساعية، جامعة دمحم الخامذ الدػيدي، 

 .376، الخباط، ص 3009 – 3006 الخباط، الدشة الجامعية،
أحسج أجعػن، التشطيع اإلداري السغخبي بيغ السخكدية  -30

سمدمة ، السجمة السغخبية لإلدارة السحمية والتشسيةوالالمخكدية، 
 .300ص ، 3002، 26مؤلفات وأعسال جامعية، العجد 

الخاص بالعساالت واألقاليع،  97200مغ القانػن  26السادة  -
 الستعمق بالعساالتػاألقاليع. 003202انػن رقع والسشدػخ بالق

: "يقػم رؤساء مجالذ الجيات  مغ الجستػر 022يشز الفرل  -31
والجساعات التخابية األخخى، بتشفيح مجاوالت ىحه السجالذ 

 ومقخراتيا"



 تدبير امالك الجماعات الترابية بين القانون و الممارسة   0202دجنبر  /الرابعالعدد / مجلة القانون و المجتمع

 8101-2737ردمد :   معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

54 

  اكخىاء الػلاعاث الالػمت اليُالع

الػمالت ؤو ؤلاكلُم باإلاهام اإلاىوىلت له ؤو 

مباصلتها ؤو جسهُهها ؤو حغُحر 

جسهُهها َبلا لللىاهحن وألاهظمت 

 32الجاعي بها الػمل.

لىم عئِـ مجلـ الػمالت ؤو ؤلاكلُم، في  ٍو

بَاع الهالخُاث اإلاؿىضة بلُه، بدىفُظ مضاوالث 

خسظ حمُؼ الخضابحر الالػمت  املجلـ وملغعاجه، ٍو

 33لهظا الغغى :لظلً، و 

  دافظ ًضبغ ؤمالن الػمالت ؤو ؤلاكلُم ٍو

غليها. ولهظه الغاًت، ٌؿهغ غلى مؿً 

ت  اث ؤمالهها وحؿٍى وجدُحن سجل مدخٍى

لىم بجمُؼ  ويػُتها اللاهىهُت، ٍو

ألاغماٌ الخدفظُت اإلاخػللت بدلىق 

 الػمالت ؤو ؤلاكلُم.

  ًباقغ ؤغماٌ الىغاء والبُؼ والاكخىاء

لت تهم ملً الػمالت ؤو واإلاباصلت وول مػام

 ؤلاكلُم الخام.

  ًًخسظ ؤلاحغاءاث الالػمت لخضبحر اإلال

مىذ  الػمىمي للػمالت ؤو ؤلاكلُم ٍو

عزو الاخخالٌ اإلااكذ للملً الػمىمي 

ػُت والخىظُمُت  َبلا الىهىم الدكَغ

 الجاعي بها الػمل.

 أمالن الجهاث  -ب

حػخبر الجهت حماغت جغابُت زايػت 

                                                             
الستعمق بالعساالت  003202مغ قانػن تشطيسي رقع  72السادة  -32

 واألقاليع 
 انػن الدابق مغ نفذ الق 72السادة  -33

ت للاهىن الػام،  جخمخؼ بالصخهُت الاغخباٍع

، مما ًاهلها المخالن 34والاؾخلالٌ ؤلاصاعي اإلاالي

ؤمالن غمىمُت وزانت غلى غغاع باقي الجماغاث 

 الترابُت.

وهؿائغ الخُلػاث الىبري، فلض جم 

ت غبر مغاخل مخػضصة  امخدان مضي هضج الجهٍى

وهىظا وبػض زًىغها للخجغبت في بَاع ظهحر 

واإلاخػلم  1971ىهُى ً 16الكٍغف اإلااعر في 

بةخضار اإلاىاَم الاكخهاصًت، زم الاعجلاء بالجهت 

بلى مؿخىي الجماغت املخلُت بملخط ى الضؾخىع 

 .199235اإلاغاحؼ لؿىت 

واهُالكا مً الخُاب اإلاليي الؿامي لُىم 

وبػض مهاصكت الكػب  1996ؤغؿُـ  20

، 1996ؾبخمبر  13اإلاغغبي غلى مغاحػت الضؾخىع 

كاهىوي حضًض مىظم ؤنبذ للجهاث بَاع 

الهاصع آلامغ بدىفُظه  47.96بملخط ى اللاهىن 

ش  1.97.84بمىحب الظهحر الكٍغف غضص   2بخاٍع

ل   .199736ؤبٍغ

بلا للماصة  التي حاءث في الباب  41َو

الغابؼ جدذ غىىان الىناًت مً هظا اللاهىن 

آلاهف الظهغ، ًخىلى مجلـ الجهت اإلاضاولت في 

كًاًا كبٌى الهباث والىناًا ؤو عفًها 

والاقتراءاث والبُىع واإلاػامالث ؤو اإلاػاوياث 

 بػلاعاث اإلالً الخام وؤغماٌ جضبحر اإلالً الػام.

                                                             
 الستعمق بالجيات. 000202مغ القانػن التشطيسي رقع  2السادة  -34
تقخيخ المجشة االستذارية لمجعػية حػل الجيػية الستقجمة،  -35

مشذػرات السجمة السغخبية لإلدارة السحمية والتشسةي، سمدمة 
 .23، ص 3000، 320"نرػص ووثائق"، عجد 

/  00-0209ذي القعجة  32بتاريخ  229الجخيجة الخسسية عجد  -36
 .226(، ص 0779أبخيل  02السػافق )
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لُه اللاهىن الجضًض اإلاىظم وهظا ما ؾاع غ

غلى هفـ البيُت اللاهىهُت  111.14للجماغاث 

التي حاءث في الباب ألاٌو  98بدُث ههذ اإلااصة 

جدذ غىىان نالخُاث مجلـ الجهت غلى ؤهه 

جضزل في نالخُاث مجلـ الجهت اإلاضاولت في 

جضبحر ؤمالن الجهت واملخافظت غليها ونُاهتها 

يُالع الجهت باإلاهام واكخىاء الػلاعاث الالػمت إل 

اإلاىوىلت بليها ؤو مباصلتها ؤو جسههها ؤو حغُحر 

جسهُهها َبلا لللىاهحن وألاهظمت الجاعي بها 

 الػمل.

التي حاءث في الباب الثاوي  101ؤما اإلااصة 

جدذ غىىان نالخُاث عئِـ مجلـ الجهت مً 

هظا اللاهىن الؿابم ًخىلى عئِـ مجلـ الجهت 

خسظ حمُؼ  بدىفُظ مضاوالث املجلـ وملغعاجه ٍو

 الخضبحر الالػمت لظلً، ولهظا الغغى : 

دافِ غليها،  - ًضبغ ؤمالن الجهت ٍو

ولهظه الغاًت ٌؿهغ غلى مؿً وجدُحن سجل 

ت ويػُتها اللاهىهُت،  اث ؤمالهها وحؿٍى مدخٍى

لىم بجمُؼ ألاغماٌ الخدفظُت اإلاخػللت  ٍو

 بدلىق الجهت.

ًباقغ ؤغماٌ الىغاء والبُؼ والاكخىاء  -

اإلاباصلت وول مػاملت تهم ملً الجهت الخام و 

ًخسظ ؤلاحغاءاث الالػمت لخضبحر اإلالً الػمىمي 

مىذ عزو الاخخالٌ اإلااكذ اإلالً  لجهت ٍو

ػُت والخىظُمُت  الػمىمي َبلا للىهىم الدكَغ

 الجاعي بها الػمل.

وما ًمىً ؤن وؿدكفه مً زلل ما جىاولىاه 

الُم في هظا اإلاُلب، ؤن ؤمالن الػماالث وألاك

والجهاث ال جخىفغ غلى ههىم زانت بإمالهها 

ؾىاء ألامالن الػمىمُت ؤو الخانت بل ماػالذ 

جدىمها ههىم غامت ؤي ؤنها جخم ؤلاقاعة بليها في 

 بَاع ههىم جىظم مجاالث ؤزغي.

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه بغغى ججاوػ 

ؼ الخالي، جم  ازخالالث الخضبحر وؾلبُاث الدكَغ

ًخػلم بخضبحر ألامالن بغضاص مكغوع كاهىن 

الجماغُت الػامت، والظي ًخمثل في الخلضم 

ًخػلم باألمالن  02-09بمكغوع كاهىن عكم 

ف  47ًدخىي غلى  37الجماغُت ماصة ًغوم حػٍغ

ألامالن الجماغُت، وؾبل اهدؿابها في اللؿم 

، الترجِب وإزغاج اإلالً الػام الجماعي وهظا  ألاٌو

اللؿم  اي، ؤمجدضًضه واؾخغالله في اللؿم الثاو

الثالث فُخػلم بىُفُت بصاعة وجضبحر اإلالً الخام 

الجماعي، بِىما اللؿم الغابؼ ًدخىي غلى ؤخيام 

، وغلُه فةن مً قإن بكغاع هظا 38مخفغكت

اإلاكغوع اللاهىن وسخ ملخًُاث ول مً ظهحر 

اإلاخػلم باألمالن البلضًت وظهحر  1921ؤهخىبغ  19

قغاٌ ؤفي  اإلاخػلم بمىذ الغزو 1949هىهبر  14

ًىهُى  28اإلالً الػمىمي البلضي، وهظا ظهحر 

ت بالخالي  1954 اإلاخػلم بإمالن الجماغاث اللغٍو

اللًاء غلى الخمُحز في جضبحر ألامالن الجماغُت 

بحن الجماغاث الترابُت، ولىً ؤلاقياٌ اإلاُغوح 

هى ؤن هظا اللاهىن ال ًلؼم الجماغاث الترابُت 

ت الىيػُت اللاهىهُت لػلاعاتها طاث  غلى حؿٍى

                                                             
يتعمق باألمالك الجساعية، السسمكة  03207مذخوع قانػن رقع  -37

السغخبية، الػزيخ األول، األمانة العامة لمحكػمة )السصبعة 
 .3007، 0220الخسسية(، الخباط، 

لقج تع وضعو بسكتب مجمذ الشػاب لجراستو والسرادقة عميو،  -38
ماي  07بتاريخ  37206أرسالية الديج الػزيخ األول، عجد 

(، أنطخ دليل أمالك الجساعات السحمية، مخجع سابق، 3000)
 .39-36ص 



 تدبير امالك الجماعات الترابية بين القانون و الممارسة   0202دجنبر  /الرابعالعدد / مجلة القانون و المجتمع

 8101-2737ردمد :   معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية

56 

ت  الُابؼ الػام، خُث حػاوي الجماغاث الخًٍغ

 باألؾاؽ مً هظا اإلاكيل.

بػض الخدضر غً الىهىم اللاهىهُت التي 

غ ألامالن الجماغُت ؾىداٌو الخػغى بلى  جَا

ؤهىاع ألامالن الجماغُت ومػاًحر الخمُحز لها في 

 اإلاُلب الثاوي. 

 املطلب الثاوي : أهواع ألامالن الجماعيت 

جىدس ي ألامالن ؤهمُت بالغت في خُاة 

الجماغاث الترابُت ، ليىنها حكيل مىعصا طاجُا 

ًمىنها مً جدلُم الخىمُت، وبسانت ؤمالهها التي 

حػخبر مليا للجمُؼ ال ًجىػ الخهغف فيها بإي 

 وحه مً الىحىه.

وإطا وان مفهىم اإلالً الػام خضًث 

الاؾخػماٌ، فةن اإلاغغب كض غغف  مىظ اللضم 

ؤمالوا  جخمخؼ بسهائو جُابم في مًمىنها 

زهائو اإلالً الػمىمي، خُث غغف ما كبل 

ت حكبه في زهائهها  الخماًت، ؤهظمت غلاٍع

اإلالً الػام الظي ال ًجىػ الخهغف فُه وإمالن 

ألاوكاف والتي لها هظام زام، وؤمالن املخؼن 

والتي حكمل الُغق واإلاىاوئ واإلاىاحم، غلى اغخباع 

لً الػام وما ًمىً ؤن ًضزل في ؤن حػٍغف اإلا

بَاعه، ًسخلف بازخالف اإلاظاهب الفلهُت التي 

فاتها لألمالن الػامت ؤو إلاا ًمىً  ازخلفذ حػٍغ

اغخباعه مليا غمىمُا وفُما ًلي ؾيخُغق إلافهىم 

ألامالن الجماغُت )الفلغة ألاولى( وهظا مػاًحر 

 الخمُحز لهظه ألامالن )الفلغة الثاهُت(

 : مفهوم ألامالن الجماعيت الفلرة ألاولى 

حكمل ؤمالن الجماغاث الترابُت ألامالن 

ت التي جغحؼ ملىُتها لهظه الجماغاث،  الػلاٍع

وجهىف بلى هىغحن : ملً غام )ؤ(، وملً زام 

 )ب(.

 امللك العام : - أ

ًغاص باإلالً الػام جلً ألامالن التي جمخلىها 

الجماغاث الترابُت ملىُت كاهىهُت جامت 

الؾخػماٌ الػمىم ؤو الدؿُحر ومسههت بما ل

 اإلاغافم الػامت املخلُت، وبهظه الهفت، 

ال ًمىً ؤن جيىن مىيىع ملىُت زانت، ًضزل 

يمً اإلالً الػام للجماغاث الترابُت، حمُؼ 

ذ جُبُلا  ألامالن التي زههذ لها بكيل نٍغ

 1340نفغ  17إلالخًُاث الفهل الثاوي ظهحر 

الن اإلاخػلم باألم 1921ؤهخىبغ  19مىافم 

مً ظهحر  3و  2املخخهت بالبلضًاث والفهالن 

اإلاخػلم  1954ًىهُى  28مىافم  1373قىاٌ  28

ت، مثل اإلاؿالً  بإمالن الجماغاث اللغٍو

والُغق وألاػكت واإلاؿاخاث والبؿاجحن والخضائم 

الػمىمُت وألاؾىاق واملجاػع وآلازاع. وجيىن هظه 

الػلاعاث مىيىع عزهت اخخالٌ ماكذ هظغا ألن 

مىً سخبها وفم هظ ه الغزو غحر صائمت، ٍو

الكيلُاث والكغٍو اإلاىهىم غليها في الظهحر 

اإلاخػلم  1918هىفمبر  30الكٍغف الهاصع في 

باخخالٌ ألامالن الػمىمُت ماكخا هما جم حغُحره 

اإلاخػلم بمىذ  1949هىهبر  14وجخمُمه بظهحر 

بػٌ الغزو في اخخالٌ اإلالً الػمىمي البلضي، 

سًؼ جضبحر  اإلالً الػام للجماغاث الترابُت ٍو

للىاغض اللاهىن الػام، وال ًمىً للغحر بصغاء ؤي 
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خم غلُه، بط ال ًجىػ امخالهه بالخلاصم ؤو هؼع 

 .39ملىُخه ؤو الدجؼ غلُه

ذ ألامالن الػامت للجماغاث  ال ًمىً جفٍى

الترابُت ؤو مباصلتها بال بػض اجباع مؿُغة زانت 

الؾخسغاحها مً خحز ألامالن الػامت، وفلا 

للكغٍو والكيلُاث التي ًدضصها اللاهىن في 

، 1921ؤهخىبغ  19الفهل الغابؼ مً ظهحر 

 1954ًىهُى  28والفهل الغابؼ مً ظهحر 

 112.14اللاهىن عكم مً  95و 93واإلااصجحن 

اإلاخػلم بدىظُم الػماالث وألاكالُم، وهظا اإلااصجحن 

اإلاخػلم  111.14مً اللاهىن عكم  101و 98

جب الخإهُض غلى ؤن اإلاغافم  بدىظُم الجهاث. ٍو

الخابػت للملً الػام الجماغاث الترابُت ال ًمىً 

 ؤن جيىن مدل بًجاع ؤو هغاء.

 امللك الخاص : - ب

حمُؼ الػلاعاث  ًخيىن اإلالً الخام مً

التي جمخلىها الجماغاث الترابُت ملىُت زانت 

مً  5وغحر مسههت بإمالهها الػامت )الفهل 

 1921ؤهخىبغ  19مىافم  1340نفغ  17ظهحر 

 28مىافم  1373قىاٌ  28مً ظهحر  9والفهل 

(، جمخلً الجماغاث الترابُت هظه 1954ًىهُه 

ألامالن ملىُت زانت، وجخهغف فيها جهغف 

ام في ممخلياتهم الخانت، بدُث ًمىنها ألاشخ

اؾخػملها واؾخغاللها والخهغف فيها بجمُؼ 

ؤهىاع الخهغفاث اللاهىهُت، ومً ممحزاث اإلالً 

الخام، هى ؤن بصعاحه يمً ألامالن الخانت 

                                                             

دليل أمالك الجساعات السحمية، وزارة الجاخمية السجيخية العامة  - 39
لمجساعات السحمية، سمدمة دليل السشتخب، الصبعة األولى 

 .3، ص 9009

ال ًخُلب مبضئُا ؤي بحغاء قىلي زالفا إلاا هى 

الكإن باليؿبت لترجِب ألامالن الػامت، وزالفا 

مت، فةن ألامالن الخانت ًمىً ؤن لألمالن الػا

ذ ؤو مباصلت ؤو هغاء ؤو  جيىن مىيىع جفٍى

جسهُو. غحر ؤن هظه الػملُاث جسًؼ 

ملجمىغت مً اللىاغض واإلاؿاَغ الخانت 

لخماًتها ويمان اؾخػمالها ألغغاى اإلاهلخت 

 .40الػامت

الفلرة الثاهيت : معاًير الخمييز بين امللك 

 العام وامللك الخاص 

ٌى الىهُت التي غغفها اإلاغغب في لػل الخل 

مُضان جمُحز اإلالً الػام، والتي ال ػاٌ مػمىال بها 

ً هما :  بلى الُىم، جخجؿض في ههحن مكهىٍع

، وظهحر فاجذ ًىلُىػ 1912مغؾىم فاجذ هىهبر 

1914. 

 1111الخمييز وفم مرسوم فاجح هوهبر  -1

للض نضع هظا اإلاغؾىم غً الهضع 

واؾتهضف  ،41ألاغظم بىنفه ؾلُت جىظُمُت

ؤٌو ما اؾتهضف الػماٌ واللىاص واللًاة مً 

ت  .42ؤحل بًجاص الخلٌى الىاحػت للجزاغاث الػلاٍع

                                                             
 .3دليل أمالك الجساعات السحمية، مخجع سابق، ص  - 40
دمحم أشخكي : الطييخ الذخيف في القانػن العام السغخبي، - 41

جامعة الحدغ الثاني، كمية العمػم القانػنية واالقترادية 
، 4واالجتساعية، أشخوحات ورسائل جامعية، الدمدمة العخبية 

-4103األولى  مصبعة الشجاح الججيجة، الجار البيزاء، الصبعة
  .39، ص4983

دمحم األعخج، القانػن اإلداري السغخبي، الجدء الثاني، مشذػرات  - 42
السجمة السعخفية لإلدارة السحمية والتشسية، سمدمة مػاضيع 

 .34، ص 9040مكخر سشة  66الداعة، العجد 
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فاإلاالخظت ألاؾاؾُت التي ًجب ببضاءها 

بهضص هظا اإلاغؾىم هى وىهه ًدؿم بُابؼ 

ماكذ، وطلً ألن الؿلُاث الخماًت واهذ جبدث 

غً ويؼ خض للفىض ى التي غمذ اإلاُضان 

ظاهغة الترامي غلى ألامالن الػلاعي، وزانت 

املخؼهُت التي بلغذ ؤوحها في مُلؼ هظا اللغن، 

فلم ًىً الىظام الػلاعي ٌػغف غملُت الخمُحز 

بىاء غلى مفاهُم اللاهىن الخام واللاهىن 

الػام، هظا الخمُحز ظهغ مؼ زًىع اإلاغغب 

بمػاهضة الخماًت، خُث اؾخمضث مً اللاهىن 

ىظمت الفغوس ي الػضًض مً اللىاغض اإلا

للػلاعاث
43. 

اع، ًاهض اإلاغؾىم غلى ؤن  وفي هظا ؤلَا

فت، جًم ؤمىالا ال ًمىً جملىها ؤو  ؤلاًالت الكٍغ

لخهغ غلى بغُاء ؤمثلت  تها لألشخام ٍو جفٍى

لظلً والُغكاث واإلامغاث وألاػكت والكىاَئ 

واإلاىاوئ والبرن اإلاائُت والؿبداث والىصًان 

 ضن وما ًدبػها.وألانهاع واإلاىابؼ وآلاباع وؤؾىاع اإلا

ول هظه ألامىاٌ ًمىدها اإلاغؾىم اإلاظوىع 

ذ، بال ؤن الجضًض التي ٌؿترعي  نفت غضم الخفٍى

الاهدباه، هى ؤن هظه ألامىاٌ حػىص آلُا للمسؼن 

متى اهلُؼ جسهُهها الؾخػماٌ الػمىم، بال بطا 

عزو املخؼن بػىـ طلً، زم ٌؿترؾل اإلاغؾىم 

هظه ألامىاٌ في ويؼ الئدت جًم زماهُت ؤهىاع مً 

 وهي : 

                                                             
، مداىسة في دراسة إشكالية معالجة الدكغ دمحم عالي بػحمبة - 43

غيخ الالئق بالسغخب، أشخوحة لشيل الجكتػراه في القانػن العام، 
جامعة دمحم الخامذ، كمية العمػم القانػنية واالقترادية 

، الجدء 9006-9009واالجتساعية أكجال، الخباط، الدشة 
 . 399الثاني، ص 

ألاعاض ي الجماغُت  –ألامالن املخبؿت  -

ؤعاض ي  -ؤعاض ي الجِل -الغاباث –

 –ؤمىاٌ الغائبحن  -اإلاىاحم –اإلاىاث 

ت التي هي  ت واللغٍو ول ألامىاٌ الخًٍغ

 44في ملً املخؼن.

زم ٌؿترؾل اإلاغؾىم اإلاظوىع وايػا  

ذ، مىضخا ؤنها  فا لألمىاٌ اللابلت للخفٍى حػٍغ

جلً ألامىاٌ التي ًمىنها ؤن جيىن مىيىع هلل بحن 

ػت وألاغغاف اإلاغغبُت، هما  ألاشخام َبلا للكَغ

ًًؼ جىظُما حضًضا للهفلاث الػمىمُت، ًلػب 

فيها اللاض ي صوعا هبحرا، وطلً بمغاكبخه لغؾىم 

ت اإلاىحىصة في خىػة البائػحن بػض  اإلالىُت الػلاٍع

ؤزظ ول اإلاػلىماث هخابُا مً غامل اإلاضًىت ؤو 

اإلاُىاء، وبػض مػغفت ما بطا وان الػلاع اإلاغاص بُػه 

ذ،  غحر صازل في صائغة ألامىاٌ اللابلت للخفٍى

فُيىن بظلً هظا ؤلاحغاء هىغا مً الخماًت 

 .45لهظهاألمىاٌ

عث ؾلُاث بػض هظا اإلاغؾىم بؿيخحن، باص

 1914الخماًت بلى اؾخهضاع ظهحر فاجذ ًىلُىػ 

 الظي ٌػخبر بدم مُثاكا لألمالن الػامت باإلاغغب.

الخمييز  وفم ميثاق ألامالن العامت  -1

 (1111)ظهير فاجح ًوليوز 

ؤٌو ش يء ًمىً حسجُله مً زالٌ كغاءة 

ججمُػُت لهظا الظهحر، وزانت ما حاء في الفلغة 

: "... وغلى الػمىم ول ألازحرة مً الفهل ألاٌو 

ألاعاض ي وألاغماٌ التي ال ًمىً لألفغاص ؤن 
                                                             

 .7و  6، ص 4949مخسػم فاتح نػنبخ  - 44
 .4949الفقخة األولى مغ مخسػم فاتح نػنبخ  - 45

 الفقخة الثانية مغ القدع األول مغ نفذ السخسػم.     
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ًمخلىها ألنها مكاغت"، ٌػني ؤهه ال ًمىً اغخباع 

ملً مً كبُل ألامالن الػامت بال بطا وان غحر 

كابل بُبُػخه للخملً الصخص ي مً َغف 

 الخىام.

هفهم مً طلً ؤن اإلاكغع اإلاغغبي اغخمض 

مُؼ، لىً هظا مػُاع الخسهُو الؾخػماٌ الج

الخػبحر ال ًسلى مً غمىى وال ًهلح لىخضه 

للخمُحز بحن ألامالن الػامت وألامالن الخانت 

زهىنا في الىكذ الخالي خُث جمذ نُاغخه 

 .46بهفت غامت وغحر واضخت

وهجض هظلً اإلاكغع اإلاغغبي لم ٌػِ لىا، 

مً زالٌ الىهىم اللاهىهُت املخخلفت، حغصا 

ا ليافت ألامالن الػم ىمُت التي جملىها خهٍغ

الجماغاث الترابُت، وإهما اهخفى بةغُاء ؤمثلت 

 غلى ؾبُل الاؾخئىاؽ ال غحر.

وغلُه فخػٍغف اإلالً الػام ال ًبضو 

، هما ؤن 1912واضخا، قإهه في طلً مغؾىم 

اإلاكغع اإلاغغبي ًىظغ بلى اإلالً باغخباعه مليا 

مملىوا للضولت ؤو لإلصاعة ومسهها الؾخػماٌ 

م اؾخػماله مً الجمهىع بما  مباقغة ؤو غً ٍَغ

 47َغف اإلاغفم الػام.

واكخهاع غلى طلً، ًبضو ألامغ في غاًت 

الؿهىلت بط ؾُيىن مً ألاٌؿغ مػغفت ألامالن 

                                                             

أحسج لػاء الجيغ، تجبيخ األمالك العامة لمجساعات السحمية  -46
الػاقع واآلفاق، "رسالة لشيل دبمػم الجراسات العميا السعسقة، 

 .9ص ، 9004-9000جامعة الحدغ الثاني، الجار البيزاء، 
(، الستعمق باألمالك 4339شعبان  7) 4941يػليػز  4ضييخ  -47

 .4941يػليػز 40تاريخ  69العسػمية، ج.ر، عجد 

الخانت بمجغص جدضًضها وخهغها لألمالن 

الػامت، وهى ش يء ًخػظع غلُىا اللُام به غلى 

، لم  اغخباع ؤن اإلاكغع اإلاغغبي، هما ؾبم اللٌى

ا لألمالن الػامت، وإهما اهخفى  ًًؼ حغصا خهٍغ

بؿغص بػًها غلى ؾبُل اإلاثاٌ، مؿدبضال بظلً 

الهػىبت بهػىبت ؤزغي، بط ًخػحن غلُىا إلاػغفت 

ت  ألامالن الخانت، ؤن هًؼ كائمت خهٍغ

ت، بطن،  ملخخلف ألامالن الػامت، ومً هظه الؼاٍو

جظهغ لىا ؤهمُت الخىلُب غً اإلاػُاع الظي 

ؼ اإلا غغبي في هظا الباب باغخباعه اغخمضه الدكَغ

الىؾُلت التي بىاؾُتها ًمىىىا ويؼ الخضوص 

الفانلت بحن ما ٌػض ؤمالوا غامت وما ٌػض ؤمالوا 

 زانت.

واوػضام الىيىح اليؿبي هىا، ًجغها بلى 

الخضًث غً مىكف اللًاء اإلاغغبي مً هظه 

 اللًُت.

موكف اللضاء من حعريف امللك  -3

 العمومي

لًائي صوعا ؤؾاؾُا للض لػب الاحتهاص ال

ف اإلالً الػمىمي وعنض غىانغه  في حػٍغ

ومىُللا ؤؾاؾُا باليؿبت ملخخلف اإلاىاكف التي 

جبىاها الفلهاء ؤو باليؿبت للخػٍغف الظي اغخمضه 

. ججب ؤلاقاعة بلى ؤن 48اإلاكغع بهظا الهضص

الجاهب ألاهبر مً الىهىم اللاهىهُت الفغوؿُت 

لٌى التي جخيىن مً كىاغض ججض ؤؾاؾها في الخ

 ؤفغػها الاحتهاص اللًائي.

                                                             
48  - Charles Debbash et autres : Institutions  et 

droit administratif, biens expropriation, travaux 
publics, presses Universitaires de France, 1er 
édition 1982, p 25 et suivants. 
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فه  طلً ؤن هظا ألازحر في مػغى حػٍغ

للملً الػام كض اجسظ مىاكف جدؿم باإلاغوهت 

وحػبر غً مضي غمم الخُىع الظي ما فتئ ًمحز 

خضح طلً مً زالٌ ؤهم  كغاعاجه في اإلاىيىع، ٍو

اللغاعاث غً مجـلـ الضولت الفغوؿـي فـي هظا 

" خُث جبنى Société le bétonالباب، بهه كغاع"

 ً املجلـ مػُاعا ًلىم غلى ؤؾاؽ غىهٍغ

 عئِؿحن : 

الػىهغ ألاٌو وهى جسهُو اإلااٌ إلاغفم 

غام، ؤما الػىهغ الثاوي فهى التهُئت الخانت 

لهظا اإلااٌ. وكض جم جفؿحر هظا اإلاػُاع جفؿحرا 

مىؾػا بلى خض ؤمىً مػه اللٌى بإن اإلالً 

بل بهه كض الػمىمي ال يهم اإلاىيىع طاجه فلِ، 

يهم ختى جىابػه وطلً خؿب الخاالث التي ٌػىص 

، ؤما باليؿبت 49للمداهم املخخهت البذ فيها

لللًاء اإلاغغبي، فىجض بإهه فؿغ مبضؤ 

الاؾخػماٌ مً َغف الجمُؼ جفؿحرا واؾػا 

واغخمضه وإؾاؽ للخمُحز بحن ألامالن الػامت 

 .50وألامالن الخانت

                                                             
مصبعة أسابخشيل، الصبعة دمحم يحيا : السغخب اإلداري،  - 49

-390ص ، ص 9046الخامدة مع آخخ السدتججات ششجة، 
394. 

دمحم عامخي: السمظ العسػمي بالسغخب، أشخوحة لشيل دكتػراه  - 50
في الحقػق، جامعة دمحم الخامذ كمية العمػم القانػنية 

، 4991الخباط، سشة  -تساعية، أكحالواالقترادية واالج
 .491-493ص

استقخ القزاء الفخندي بعج مسارسة شػيمة عمى مجسػعة مغ  -
 العػامل وتتمخز في ما يمي :

 .إلدامية تسمظ السمظ ألحج األشخاص القانػن العام 

 .أن يكػن ىحا السمظ مخررا تخريرا عاما 

ت فاألمالن الػمىمُت هي ألامىاٌ الػل اٍع

وألامىاٌ اإلاىلىلت ؾىاء واهذ هظه ألامىاٌ 

مسههت لخضمت اإلاغافم الػامت وطلً وفلا إلاا 

حاء في الاحتهاص اللًائي ملخىمت الىلٌ 

الفغوؿُت )التي واهذ جىظغ بط طان في َلباث 

الىلٌ اإلالضمت يض ؤخيام املخاهم(، وطلً في 

ش  : بن  1957ؤهخىبغ  28خىمها الهاصع بخاٍع

امت للؿىً الخضًضًت ال حكمل فلِ ألامالن الػ

ً الخضًضًت ولىنها حكيل حمُؼ ألامالن ىالؿ

اإلاػضة للمغفم الػمىمي الخام بالؿىً 

الخضًضًت...، وجغجبِ َبُػت اإلالىُت الػامت 

بالخسهُو الخام اإلاػض للػمىم ؤو باإلغضاص 

 الخام باؾخغالٌ مغفم غمىمي".

وفي بػٌ الاحتهاصاث اللًائُت الهاصعة 

ت وبالغغم مً كلتها، هالخظ غً امل خاهم ؤلاصاٍع

ً مػا " مػُاع  مداولت اللًاء اغخماص اإلاػُاٍع

الخسهُو الفػلي ومػُاع الخسهُو اللاهىوي 

ؤًًا إليفاء نفت الػمىمُت غلى ملً مً 

ألامالن وهظا في بخضي اللًاًا اإلاُغوخت غلى 

ش " ت بفاؽ بخاٍع  2002/12/10املخىمت ؤلاصاٍع

فلها وكًاءا باألمىاٌ الػامت وخُث بن اإلالهىص 

ؾىاء واهذ للضولت ؤو للجماغاث ؤو اإلااؾؿاث 

الػمىمُت،هي جلً الىؾائل اإلااصًت التي حؿخػحن 

ت غلى مماعؾت وكاَها زضمت  بها الجهاث ؤلاصاٍع

كتٍر الغخباعها ؤمىالا غامت ؤن  للهالح الػام َو

جيىن مسههت للمىفػت الػامت بالفػل ؤو 

هت ؤزغي، والخسهُو بملخط ى اللاهىن مً ح

بالفػل مػىاه عنض اإلااٌ الػام الؾخػماٌ 

                                                                                         

خاصا يتالءم أن يكػن السمظ السخرز لمسخفق العام قج أعج إعجادا 
 مع الػضائف واألغخاض التي ييجف إلييا السخفق.
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الجمهىع مباقغة، ؤما الخسهُو باللاهىن فهى 

متى ًىو اللاهىن غلى اغخباع ماٌ مػحن مً 

 51ألامىاٌ الػامت.

املطلب الثالث : وضعيت موارد أمالن 

 الجماعاث الترابيت 

حػغف ألامالن الجماغُت الترابُت تهمِكا 

زالٌ اللىاهحن اإلاىظمت لها مً حهت، واضخا، مً 

مما ًاصي بلى اهسفاى اإلاضازُل اإلاترجبت غً هظه 

ألامالن، ؾىاء حػلم ألامغ باألمالن الػامت ؤو 

الخانت، الص يء الظي ًجػل ألامالن الجماغُت 

لي  بازخهاع ال حؿخجُب لضوعها اإلاالي والخمٍى

 والاحخماعي غلى خض ؾىاء.

مالن الترابُت طلً ؤن الىظام اللاهىوي لأل 

اإلاػمٌى به خالُا، ٌػىص بلى غهض الاؾخػماع، 

ت  وبالخالي فهى ال ًغاعي اإلاخُلباث الخىمٍى

للجماغاث الترابُت والضوع اإلاىٍى بها في هظا 

اإلاُضان، وكض وان مً اإلافغوى ؤن جخغحر 

الىيػُت باؾخلالٌ اإلاغغب، ومداولت اهتهاحه 

ت، مً زالٌ الخىظُم الجم اعي ؾُاؾت الالمغهٍؼ

ألاٌو وألازحر، زهىنا وؤن الىاكؼ املخلي حغحر، 

وؤنبذ بملخًاه الىظام اللاهىوي لألمالن 

الجماغُت هدُجت لهظه الخُىعاث مً غضاص 

ألاقُاء اإلاخجاوػة، لىً هظا الخغحر اإلاغجلب لم ًخم 

في الاججاه ؤلاًجابي، بل ؤحى ماهضا للىيؼ 

ت الؿلُت اإلالُضة الت ي الؿابم، ؤال هى اؾخمغاٍع

جخىفغ غليها الؿلُاث الػلُا، في مجاٌ بصاعة 

                                                             
دمحم األعخج، القانػن اإلداري السغخبي، الجدء الثاني، مشذػرات - 51

السجمة السغخبية لإلدارة السحمية والتشسية، سمدمة مػاضيع 
 .31-33، ص.ص: 9044،مكخر 71الداعة، العجد 

 52وجضبحر ألامالن الترابُت.

بن اؾخػغاى ويػُت مىاعص ألامالن 

الجماغُت ًظهغ ؤن هظه ألازحرة جدؿم ببػٌ 

اإلاظاهغ الؿلبُت التي جازغ غلى صوعها الخىمىي 

مىً بحماٌ هظه  53وبالخالي جدض مً مضزىلها ٍو

لاهىوي لألمالن اإلاظاهغ في غضم مالئمت الىظام ال

الجماغُت )الفلغة ألاولى(، زم يػف غائضاث 

 ألامالن الجماغُت )الفلغة الثاهُت(.

الفلرة ألاولى : عدم مالئمت الىظام 

 اللاهووي لألمالن الجماعيت 

بن ؤلاصاعة الجماغُت مُالبت مً ؤحل 

الاؾخجابت لفلؿفت ؤلانالح اإلااؾؿاحي للىخضاث 

ؤلاصاعة اإلاىاَىت الترابُت بإن حكخغل وفم مىُم 

اإلايلفت بةخضار وإعاصة اإلاغافم والخجهحزاث 

الػمىمُت الالػمت لخلضًم زضماث اللغب 

ت ؤو اإلالاولت  للمىاَىحن بمىُم ؤلاصاعة الخجاٍع

ت ونىاغُت  اإلاػهىص لها بمماعؾت ؤوكُت ججاٍع

ت مً قإنها صغم  وزضماجُت وإصاعتها بصاعة ججاٍع

ل مىاعص الجماغاث والنهىى بمهاصع جم ٍى

 محزاهُتها.

بن هظه الفلؿفت لخلخط ي بالًغوعة 

ت بها الػمل في غضة  ججاوػ همِ ؤلاصاعة الجاٍع

                                                             
جساعة –خب صباح ىجار: تسػيل الجساعات القخوية بالسغ -52

رسالة لشيل دبمػم الساستخ، في  –لقرابي تكػست نسػذجا
القانػن العام، كمية العمػم القانػنية واالقترادية واالجتساعية، 

 – 3007الدشة الجامعية:  –سصات–جامعة الحدغ األول 
 .62، ص 3000

السيجي بشسيخ: الجساعات السرمية والسسارسة السالية بالسغخب،  -53
 .62مخجع سابق، ص 
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اث.  54حىاهب ومؿخٍى

فاألمغ ٌؿخىحب بالضعحت ألاولى غللىت 

غق بصاعة طمت الجماغاث اإلاالُت  مىاهج َو

م جىخُض وجدُحن الىهىم  ت غً ٍَغ والػلاٍع

ن ، خُث ؤ55اللاهىهُت اإلاىظمت للملً الجماعي

الىاكؼ ٌكهض غلى حػضص هظه الىهىم وحكدُتها 

/ ظهحر  1914بحن غضة ههىم كاهىهُت )ظهحر 

 56(.1954/ ظهحر  1921

 ابن مغاحػت هظه الىهىم ناع ؤمغ 

 خخمُا لالغخباعاث الخالُت :

فمً حهت ال ٌػلل الاؾخمغاع في جُبُم 

ههىم قازذ وهغمذ وناعث غحر مخىُفت مؼ 

ؤلانالخاث التي غغفها واكؼ جضبحر الجماغت ومؼ 

ت باإلاغغب وغضم مُابلتها للىاكؼ  مجاٌ الالمغهٍؼ

ؤلاصاعي والاكخهاصي والاحخماعي للمغغب ألالفُت 

 الثالثت.

ومً حهت ؤزغي بؿبب حػلُض هظه 

ٌى  الىهىم وحػاعى ؤخيامها ؤخُاها َو
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 دراسة عمى ضػء أحكام القانػن التشطيسي رقع –التخابية 
مجمة العمػم القانػنية، سمدمة  –الستعمق بالجساعات"  002202

الجراسات الجستػر والدياسة، عجد تحت عشػان "التجبيخ السحمي 
والحكامة التخابية عمى ضػء القػانيغ التشطيسية الججيجة، العجد 

 .20ص ،3006الخباط،  -، مصبعة األمشية2الخابع 
55

 - Driss Bassri, « la décentralisation au Maroc : de 

la commune à la région » édition NATHAN, 

paris, 1994, p : 122. 
56

 - Khattabi Mustapha, « Aspects particuliers de la 

législation marocain sur le domaine public de 

l’état et des collectivités locales », revue 

marocaine de droit comparé (R.M.O.C) FSJES 

Marrakech), N°1, 1983, p : 39. 

ؤلاحغاءاث واإلاؿاَغ اإلالغعة في بصاعة وجضبحر اإلالً 

 الجماعي.

ىحؼة ؤهم اإلاظاهغ واهذ هظه بهىعة م

اع اللاهىوي اإلاىظم  الؿلبُت التي ٌػاوي منها ؤلَا

لألمالن الجماغُت الترابُت، وهي مظاهغ جلخط ي 

تها وإنالخها ختى  ؤٌو ما جلخًُه الخعجُل بخلٍى

حؿاًغ الىهىم اللاهىهُت والخىظُمُت، 

 ، ومخُلباث الىاكؼ الجماعي الخالي مً حاهب ؤٌو

ُت، وججىِبه وجيكُِ كُاع ألامالن الجماغ

 57هفىاث الدؿُحر التي ٌػغفها مً حاهب آزغ.

ولػل ؤهم اإلالترخاث التي ًجضع الخعجُل 

 بها، في جهىعها :

  ؤن ججمؼ الىهىم اإلاخػللت بإمالن

الجماغاث الترابُت في هو ًإزظ 

بيل اإلاؿخجضاث التي ٌػغفها هظام 

 اإلالىُت الػامت والخانت.

 محزاهُت الجماغت مؼ  ؤن جىُف وزُلت

ػُت وطلً  ؤلانالخاث الدكَغ

بةغاصة جغجِب مىاعص ألامالن، 

 َبلا للمػُاع الجضًض

  ؤن ًىيؼ هو كاهىوي ًًمً َغق

الاهخفاع مً ألامالن الػامت 

ها غلى غغاع ظهحر  املخلُت وقغَو

اإلاخػلم باخخالٌ  1998هىهبر  30

 58اإلالً الػمىمي للضولت ماكخا.

                                                             
جساعة  –صباح : تسػيل الجساعات القخوية بالسغخب   ىجار -57
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ؤن  -إلاا جلضم-غحر اإلالبٌى  مً زم بن

ً  ٌؿخمغ الػمل في مغغب اللغن الىاخض والػكٍغ

بإخيام وملخًُاث وههىم الػالذ جدمل زاجم 

 .ؾلُت الخماًت

الفلرة الثاهيت : ضعف عائداث ألامالن 

 الجماعيت 

ؤمالن الجماغاث الترابُت مً الغوائؼ  حػض

ألاؾاؾُت للمىاعص الظاجُت التي حؿخفُض منها. فهي 

جلػب صوعا مهما في جيؿُم الخغهت الاكخهاصًت 

، بلى صعحت ونفها بثروة الجماغاث 59املخلُت

، فهي اإلاخدىم في غنى وفلغ الىخضاث 60الترابُت

 الترابُت.

فهي وؾُلت مهمت لخىمُت اإلاىاعص اإلاالُت 

الظاجُت بلى حاهب ؤلاًغاصاث ألازغي والجباًاث 

والغؾىم، بيافت بلى ؤهه ولما ػاص حجم ؤمالن 

ا مول ،الجماغاث الترابُت وجىىغذ ؤنىافها

خغل طلً في زلم اؾدثماعاث غمىمُت، ؤو ؾا

ً في بوكاء البيُاث  الضزٌى مؼ قغواء آزٍغ

وطلً في  61الخدخُت واإلاغافم الػمىمُت الترابُت

                                                                                         

تحت عشػان "الجساعة التخابية، الجيػية الستقجمة ورىان الحكامة" 
 .27، ص 3002، 37/20عجد مددوج 

: التجبيخ االقترادي لمجساعات السحمية بالسغخب،  سعيج السيخي  -59
 .379مخجع سابق، ص 

60- Mohamed Sbihi : « La gestion des finances 

communales », op.cit, p : 205. 
 مغ خالل السػاد التالية : -61

 مغ القانػن التشطيسي لمجساعات والسقاشعات رقع 020السادة 
002202 

 000.02مغ القانػن التشطيسي لمجيات رقع  022السادة 
مغ القانػن التشطيسي لمعساالت واألقاليع رقع  033السادة 
003202 

م مؿاهم تٍَغ تها بإعنضتها الػلاٍع
، بدُث 62

جيىن زايػت لجمُؼ الخهغفاث اللاهىهُت 

اإلاخػللت بالخػامل اإلاضوي، والبُؼ والكغاء 

 63واإلاباصلت والىغاء.

عغم جلً ألاهمُت، فةن ألامالن الجماغُت 

الترابُت ما ػالذ جلػب صوعا زاهىها، وطلً عاحؼ 

إلاغصوصها الًئُل حضا بلى خض غضم كضعجه غلى 

مخُلباث الخىمُت املخلُت، ومهما ازخلف  مؿاًغة

حجم ممخلياث الجماغاث بالىظغ إلمياهاتها 

الجغغافُت والاكخهاصًت، فةن وؿبت مؿاهمتها 

ل هفلاث  يمً مجمىع اإلاىاعص ؤلاحمالُت في جمٍى

 64.%6الجماغاث الترابُت لم جخجاوػ غخبت 

وصلُل طلً ؤن هاجج صزل ممخلياث 

مً مجمىع  %3069البلضًاث لم جخجاوػ وؿبخه 

مً  %2017مضازُل الدؿُحر ولم جخػضي 

                                                                                         

يالحظ أن أحكام ىحه السػاد تشز عمى أنو يسكغ لمجساعات 
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)األسذ، السقػمات بييجة ىدكخ، الجساعة السقاولة بالسغخب  -62

، مصبعة 2والخىانات(، سمدمة الالمخكدية واإلدارة السحمية، العجد 
 .022ص  3000شػب بخيذ، الخباط الصبعة األولى 

دمحم بػجيجة وميمػد بػخال، أمالك الجساعات السحمية وىيئاتيا،  -63
 .07مخجع سابق، ص 

ات دمحم اإلمام ماء العيشيغ، نطام األمالك الجساعية ورىان -64
التشسية السحمية بالسغخب، أشخوحة لشيل الجكتػراه في القانػن 
العام، جامعة دمحم األول، كمية العمػم القانػنية واالقترادية 

، ص : 3009 – 3006واالجتساعية، وججة، الدشة الجامعية 
320. 
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، 198865اإلاضازُل ؤلاحمالُت بغؾم الؿىت اإلاالُت 

فُما ونلذ غىائض ؤمالن الىخضاث الترابُت ما 

زم  2009ملُىن صعهم ؾىت  1709مجمىغه 

ملُىن صعهم في ؾىت اإلاىالُت ممثلت في  1839

مً مجمىع مضازُل الجماغاث وهي هفـ  607%

 1974بما مجمىغه  2011إلاسجلت ؾىت اليؿبت ا

 2012ملُىن صعهم ؾىت  2117ملُىن صعهم زم 

، وهي 66مً مجمىع جلً اإلاضازُل %7036ؤي 

وؿب حض يػُفت إلاىاعص مالُت طاجُت اإلافغوى ؤن 

ل صاغمت للمحزاهُت املخلُت  حكيل ؤصاة جمٍى

ت التي جخىفغ غليها  بالىظغ بلى ألاعنضة الػلاٍع

مسخلف الىخضاث الترابُت وإن بيؿب مخفاوجت، 

وغلى ؤلامياهُاث اإلاخاخت لها لخىمُت اخخُاَاتها 

ت التي جخإحى ؤؾاؾها مً الاكخ ىاء مجاها ؤو الػلاٍع

م هباث ؤو وناًا ؤو غبر هلل  بملابل ؤو غً ٍَغ

ت بلى الجماغاث الترابُت مً َغف  ملىُت غلاٍع

الضولت ؤو حماغت جغابُت ؤزغي ؤو ماؾؿت 

 67غمىمُت.

ًغحؼ يػف وجضوي مغصوص هظه ألامالن بلى 

 غضة ؤؾباب هظهغ منها :

غة  - جلاصم الىهىم اللاهىهُت والخىظُمُت اإلاَا

 لها.

                                                             
دمحم الحياني، مطاىخ التشسية السحمية وعػائقيا )الجساعات  -65

ا(، مصبعة بشسيسػن، وججة، الصبعة الحزخية والقخوية نسػذج
 .002، ص 0772األولى، 
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إكخاىات الػاقع ومتصمبات التشسية الجيػية السشجمجة، مخجع 
 .72سابق، ص مخجع سابق، ص 

لُب اإلاهلخت الؿُاؾُت غلى اإلاهلخت حغ -

غ  ت جٍُى الػامت مما ًىػىـ غلى اؾخمغاٍع

 الاؾخغالٌ

ت ؤو ممثليها  - الامخثاٌ لخىحيهاث الؿلُت اإلاغهٍؼ

املخلُحن هدُجت اإلاؿخىي الثلافي الًػُف ألغلب 

 اإلاىخسبحن املخلُحن.

غضم اؾخلغاع املجلـ الجماعي عغم وحىص مبضؤ  -

ت اإلاغفم الػام فةهه ًاصي بلى قلل  اؾخمغاٍع

ؼ في غُاب ؤغلبُت كاعة بجاهب عئِـ  اإلاكاَع

 68املجلـ.

-  ً ً باليؿبت للمىظفحن الؿاهٍغ يػف الخيٍى

و بظهغ هىا، سغلى جضبحر ألامالن الجماغُت وه

مهلخت اإلامخلياث الجماغُت، وهظلً ألامغ 

نهم  باليؿبت للمىخسبحن الجماغُحن، فًػف جيٍى

ى غضم اؾخُاغتهم وهظا مؿخىي الثلافي ًاصي بل

ؼ واإلالترخاث اإلاغاص بهجاػها  الضفاع غً اإلاكاَع

غلى اإلالً الجماعي، الص يء الظي ًفىث الفغنت 

غلى الجماغاث الترابُت مً لػب صوعها الخىمىي، 

ؼاًا التي جلضمها والفغم اإلاوهظا الاؾخفاصة مً 

 .69الاكخهاصًت التي جدُدها

إلالً جإزحر جضزل لؿلُت الىناًت في اؾخغالٌ ا -

الجماعي، بدُث مػظم اللغاعاث املجالـ 

الجماغُت الترابُت بما فيها جضبحر ممخلياث 

الجماغُت ال جيىن كابلت للخىفُظ بال بطا ناصكذ 
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، ص 3000-0777عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية : 

69. 
69

-Mohammed Boujida, d’exploitation rationnel du 

patrimoine de collectivités locales, REMALD, 

N° 9, 1994, p 75. 

http://www.coursdescomptes.ma/
http://www.coursdescomptes.ma/
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ت املخخهت.  غليها الؿلُت ؤلاصاٍع

بن اإلاالخظ ؤن هظه الهُئاث جهُضم في 

الغالب بىحىص كُىص جلىُت جفغيها غليها 

ت في الىكذ  الظي هجض فُه ؤن الؿلُاث اإلاغهٍؼ

اإلاىظىع الجضًض للىظام الىنائي ؤنبذ ًخمدىع 

خٌى جضغُم اؾخلاللُت الجماغاث الترابُت، 

بةػالت ؤلاقغاف اإلاؿبم وإكامت مغاكبت الخلت 

ؤهثر خغهُت وحػل اإلاىخسب ؤهثر قػىعا 

 70باإلاؿاولُت.

بػض صعاؾدىا للىهىم اللاهىهُت التي هي 

اع اللاهىوي لألمالن الجماغُت ، اجضح لىا ؤلَا

باإلالمىؽ ؤن ؤغلب هظه الىهىم ؤنبدذ 

ؤخيامها مخجاوػة بؿبب حػلضها وكضم 

مؿاَغها، ألن مػظمها ٌػىص لفترة الخماًت، هما 

ىثىفها  ؤنها لم حػض جىاهب مخغحراث الػهغ ٍو

الغمىى وغضم قمىلُتها في مػالجت هثحر مً 

الجىاهب وغضم مؿاًغة الخُىعاث الاكخهاصًت 

غغب، فمً غحر اإلاىُلي ؤن جبلى التي ٌكهضها اإلا

هظه الثرواث غغيت للخضبحر الػكىائي وجإَحرها 

 اللاهىوي ٌػىص لللغن اإلااض ي.

ؤما فُما ًخػلم باإلحغاءاث التي هغاها 

مىاؾبت للمدافظت غلى هظه ألامالن وجىمُتها 

وغللىت اؾخغاللها لخدلُم الخىمُت املخلُت، 

ظام جضبحر فخخجلى في جمخُؼ الجماغاث الترابُت بى

ؤمالهها غلى غغاع ما ٌؿغي غلى الضولت، وجدُحن 

                                                             
دراسة تحميمية  –دمحم بغ شمحة، الشطام الجساعي السغخبي  -70

لمسكػنات البذخية والسالية والػصائية، أشخوحة لشيل دكتػراه 
الجولة في القانػن العام، جامعة الحدغ الثاني، كمية العمػم 
القانػنية واالقترادية واالجتساعية، الجار البيزاء، الدشة 

 .70، ص 0777 – 0772الجامعية : 

واؾخىماٌ الىظام اللاهىوي بملخًُاث حضًضة 

جخىخى يمان جضبحر فػاٌ لألمالن، مً ؤحل 

 جدلُم ألاهضاف الخالُت:

  ًجبني الخيامت في جضبحر اإلال

 الجماعي هسُاع اؾتراجُجي.

  بصزاٌ ؤؾالُب حضًضة ومغهت غلى

للجماغاث مؿخىي الخضبحر حؿمذ 

الترابُت ؤن جيىن حماغت ملاولت 

ت.  ؤهثر منها حماغت حؿُحًر

  ًجدؿحن املخافظت غلى اإلال

 الجماعي.

  ت اإلاغاكبت غلى ألامالن جلٍى

الجماغُت.
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 ت بحن بهغاهاث الىاكؼ ومخُلباث الخىمُت  آماٌ بلكلغ ؼ الخىمٍى : جضبحر الجماغاث الترابُت للمكاَع

ت اإلاىضمجت، ؤَغوخت لىُل قهاصة الضهخىعاه في اللاهىن الػام، حامػت دمحم الخامـ،  الجهٍى

 – 2014الغباٍ، ولُت الػلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماغُت، ؾال، الؿىت الجامػُت : 
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 .145م  2010، مُبػت َىب بَغـ، الغباٍ الُبػت ألاولى 5وؤلاصاعة املخلُت، الػضص 
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