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 م��ص :         

�عرف أمالك ا��ماعات ال��ابية مجموعة من �ختالالت ع�� املستوى القانو�ي تجلت �� قدم و تضارب    
للملك ا��ما��، لذلك يجب تجاوز �ذا املش�ل بتحديث و توحيد �ذه  النصوص القانونية املؤطرة

 النصوص .

فالقانون و �دارة �عدان �ساس ألي تطور، إذ ع�� القانون أن �ساير التطورات ال�� �عرف�ا املغرب ع��   
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 املستوى �قتصادي، السيا��� و �جتما�� ،  كما أن معظم�ا �عود لف��ة ا��ماية.

�ذه القوان�ن يمكن تجنب مجموعة من �ش�االت ال�� يتم السقوط ف��ا سواء بال�سبة فبتحديث   
لألج�زة املشرفة ع�� �ذه �مالك أو بال�سبة ملستعمل��ا. �ذا باإلضافة إ�� �عدد�ا الذي يقف عائقا أمام 

ال��ابية، كما أن  تطور وضعية �مالك ا��ماعية و يحد من فعالي��ا �� دعم �ستقاللية املالية للوحدات
ا��ماعة ال��ابية �عا�ي من عدم وضوح املعاي�� املعتمدة �� التمي�� ب�ن امللك العام و امللك ا��اص، مما 

 ي��تب عنھ صعو�ة �� ضبط و �سي�� �ذه �مالك.

 ال�لمات املفاتيح :  �مالك ، ا��ماعات ال��ابية ، القانون ، امللك العام ، امللك ا��اص .

THE MANAGEMENT OF THE HERITAGE OF LOCAL AUTHORITIES BETWEEN 
LAW AND PRACTICE  

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the outdated and contrasted law related texts framing public properties, thus it’s a must to 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. 
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املالية ا��لية تزداد أ�مي��ا �عتقد أن 

يوما �عد يوم، لذلك يجب أن �عطى دور أسا��� 
تنموي ل��ماعات ال��ابية ال�� �عت�� نواة إدار�ة 
ومالية يمكن أن ت�سع مجاالت اختصاصا��ا 
�قتصادية و�جتماعية �شرط نماء إم�انا��ا 
املالية الذاتية وحسن تدب�� شؤو��ا وذلك 

رشيدة �� تدب�� الشأن  لتحقيق ح�امة مالية
 العام ا����.

قد أسند املشرع املغر�ي مجموعة من 
إ�� امل��انية  املوارد ذات الطبيعة الغ�� جبائية

ا��لية قصد تمو�ل حاجيا��ا �ساسية، و�ناك 
نوع�ن من �ذه املوارد الذاتية للوحدات ال��ابية، 
يرتبط �ول باألمالك ا��لية ال�� �سا�م �ش�ل 
كب�� �� تنمية املوارد الذاتية ل��ماعات ال��ابية، 
وال�� سنخصص�ا للدراسة والتحليل، والثا�ي 

 غابوي.يتج�� �� امللك ال

تحتل موارد �مالك ا��ماعية أ�مية 
قصوى داخل امل��انية ا��ماعية والسيما ع�� 

، 1صعيد القسم ا��اص باملوارد ا��صوصية
ف�� �عد موارد جماعية صرفة ناتجة عن أمالك 
�عود إ�� ملكية ا��ماعات ال��ابية ال�� تتمتع 
بحر�ة التصرف ف��ا، عكس الضرائب والرسوم 

ء م�م م��ا ضرائب للدولة، ت�نازل ال�� �عت�� جز
�ذه �خ��ة عن جزء م��ا لفائد��ا، كما أن 
ا��ماعات ال��ابية ال تملك بصدد�ا أية حر�ة �� 
التقر�ر سواء فيما يتعلق بتحديد قيم��ا أو 

                                                             
والممارسة المال�ة �المغرب" بنم�ر المهد�: "الجماعات المحل�ة  -1

سلسلة الالمر�ز�ة والجماعات المحل�ة، الم��عة والوراقة الو�ن�ة، 
 .59، ص 1994مراك�، 

 2وعا��ا.

ثروة الوحدات ال��ابية تقاس بامتداد ان 
رصيد�ا العقاري، و�قدر��ا ع�� صيانتھ 

ميع �حوال بحسن استغاللھ وتنميتھ، و�� ج
للمسا�مة �� �غطية نفقات أعمال�ا التنمو�ة أو 

 3اس�ثماره إلقامة مشار�ع ذات منفعة عامة،
ول�ذا �عت�� مصدرا �اما لتدعيم الطاقة املالية 
مل��انية ا��ماعات ال��ابية. إذن فما �و النظام 
القانو�ي لألمالك ا��ماعية (املطلب �ول)، ثم 

ع �مالك ا��ماعية (املطلب الثا�ي)؟ ما �� أنوا
ثم التطرق إ�� وضعية موارد �مالك ا��ماعية 

 (املطلب الثالث).

املطلب �ول : النظام القانو�ي لألمالك 
 ا��ماعة 

إن املقصود بأمالك ا��ماعات ال��ابية 
مجموع �را��� والعقارات ال�� ترجع ملكي��ا 
ل�ذه ا��ماعات، وتصنف إ�� أمالك عامة 

وتمتلك�ا ا��ماعات ال��ابية ملكية  4وخاصة.
                                                             

فا�مة السع�د� مزورع : "اإلدارة المحل�ة الالمر�ز�ة �المغرب"  -2
، 2003م��عة النجاح الجدیدة الدار الب�ضاء، ال��عة األولى 

 .265و 264ص 
ب�ر الجماعات التراب�ة للم�ار�ع التنمو�ة ب�ن آمال بل�قر : تد -3

إكراهات الواقع ومت�ل�ات التنم�ة الجهو�ة المندمجة، أ�روحة 
لن�ل شهادة الد�توراه في القانون العام، جامعة دمحم الخامس، 
الر�ا�، �ل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتما��ة، سال، 

 .97، ص 2015 – 2014السنة الجام��ة : 
�قصد �األمالك الجما��ة مختلف الممتلكات التا�عة للجماعات  -4

التراب�ة. وهي توزع إلى صنف�ن اثن�ن رئ�س��ن : األمالك 
الجما��ة العامة واألمالك الجما��ة الخاصة، وتف�د األمالك 
الجما��ة العامة �ل األمالك التي یتم تخص�صها إلش�اع 

اح�ة القانون�ة حاج�ات النفع العام، وهي ال تخضع من الن
ألح�ام القانون الخاص، و�التالي ال �جوز التصرف ف�ها وال 
الحجز عل�ها أو تملكها �مرور الوقت (التقادم). أما األمالك 
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قانونية تامة، وا��صصة الستعمال العموم أو 
ل�سي�� املرافق العمومية ا��لية. و�ذلك ف�� �ل 

تخصص للمنفعة العامة، وال يجوز �مالك ال�� 
إخضاع�ا ألح�ام القانون ا��اص، بل يتع�ن 
إخضاع�ا لقواعد است�نائية ��دف حماي��ا 
وا��افظة عل��ا، بحيث ال يجوز التصرف ف��ا 

 5وال ا���ز عل��ا وال الك�سا��ا بمرور الزمن.

وسنقسم �ذا املطلب إ�� ثالث فقرات : 
امللك العمومي  الفقرة �و�� س�تحدث ف��ا عن

ا��ضري ونخصص الفقرة الثانية للملك 
العمومي القروي، ثم الفقرة الثالثة ألمالك 

(العماالت و�قاليم  �خرى ا��ماعات ال��ابية 
 وا���ات)

الفقرة �و�� : النصوص املنظمة للملك 
 ا��ما�� ا��ضري :

إذا ما تطرقنا إ�� �طار القانو�ي املنظم 
ة وقارناه مع نظ��ه املتعلق للملك العام للدول

باألمالك البلدية، نجد أن �طار القانو�ي املنظم 
ألمالك الدولة واملؤسس للملك العمومي البلدي 
والذي صدر �� ع�د ا��ماية �عت�� �صل �� 
مجال تحديد امللك العمومي البلدي، والذي 

                                                                                         
الجما��ة الخاصة، ��اإلم�ان اعت�ارها األمالك التي تملكها 
الجماعات التراب�ة والتي ال تدخل في الئحة الملك العمومي وال 

موم�ة. وهي أ�ضا �ل األمالك التي �م�ن تكتسي ص�غة الع
للجماعات التراب�ة أن تتصرف ف�ها �جم�ع أنواع التصرفات 
القانون�ة. ��م�ن أن تكون موضوع تفو�ت أو �راء أو م�ادلة أو 

 تخص�ص وفق المسا�ر الخاصة بتن��مها.
زهور �المدني، الملك الجماعي �المغرب دراسة ن�ر�ة، �ح�  -5

ر في القانون العام، جامعة الحسن األول، لن�ل شهادة الماست
، 2014-2013السنة الجام��ة :  –س�ات  –كل�ة الحقوق 

 .40ص 

�عتمد عليھ ا��ماعات ا��ضر�ة إ�� �ن �� 
ة، �ون أول نص �م �ذا تحديد أمالك�ا العام

التحديد �و املرسوم الصادر عن الصدر �عظم 
، والذي حدد �مالك ال�� ال يمكن 19126سنة 

أن ت�ون موضوع تصرف من طرف �فراد، ليليھ 
الذي حدد �مالك  19147ظ��� فاتح يوليوز 

العامة ع�� س�يل املثال، وال�� ال يجوز بأي حال 
ن طرف ا��واص من �حوال التصرف ف��ا م

�الشواطئ والبح��ات وغ���ا من �مالك ال�� ال 
يجوز بأي حال تفو���ا أو تحو�ل�ا إ�� امللك 
ا��اص للدولة، و�ن حولت، فإن ذلك ال يمكن 

 8أن يتم إال �شرط انتفاء املنفعة العامة م��ا.

نون��  30و�تم �عد ذلك إصدار الظ��� 
العام  �آلية من ب�ن آليات تدب�� امللك 19189

واملتمثلة �� احتالل املؤقت للملك العام. ف�ذا 
الظ��� جاء بمجموعة من �ح�ام والقواعد ال�� 
تحكم العالقة ب�ن الدولة واملرخص�ن ل�م 
باالنتفاع بأمالك�ا العمومية، و�� نفس القواعد 

                                                             
. 3، ص1913فبرایر  1الصادر في  1الجر�دة الرسم�ة عدد  -6

تجدر اإلشارة إلى أن االسم الح��قي لقرار الصدر األع�م في 
�ع هذا اإل�ار، و�ما ورد في الجر�دة الرسم�ة هو : "ضا�� ب

األمالك �اإل�الة ال�ر�فة"، لكننا سنعتمد على مص�لح "مرسوم" 
 بهذا القرار الضا�� حتى ��ون أ�سر للفهم واالست�عاب.

، ص 1914یول�وز  10الصادر في  62الجر�دة الرسم�ة عدد  -7
275. 

دراسة حالة  –قلب�و� دمحم علي : تدب�ر األمالك الجما��ة العامة  -8
رسالة لن�ل دبلوم الماستر في القانون  المجلس الجماعي �مراك�

العام، جامعة القاضي ��اض، �ل�ة العلوم القانون�ة 
-2008واالقتصاد�ة والجما��ة، مراك�، السنة الجام��ة، 

، من�ور �الموقع االلكتروني : العلوم القانون�ة 2009
MarocDroit.com 16، ص. 

، ص 1919ینایر  20الصادر في  299الجر�دة الرسم�ة عدد  -9
34. 
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و�ح�ام ال�� تضم العالقة ب�ن ا��ماعات 

 .10ال��ابية واملتعامل�ن مع�ا من ا��واص

وعليھ يت�� أن امللك العام ا��ما�� من 
خالل املرسوم والظ��� املشار إل��ما أعاله يندرج 
�� إطار امللك العام للدولة، و�التا�� لم يظ�ر 
امللك ا��ما�� إال مع صدور أول ظ��� ��م �ذا 

، الذي نص 192111أكتو�ر  19�مر و�و ظ��� 
� ع�� �مالك ال� –وألول مرة �� تار�خ املغرب –

تدخل �� إطار امللك البلدي (ا��ما��) وال�� 
�عتمد عليھ ا��ماعات ا��ضر�ة، �� تحديد 
أمالك�ا، حيث حدد�ا الفصل الثا�ي من الظ��� 
املذ�ور أعاله، والذي نص ع�� أنھ "تدخل �� 
عدد �مالك العمومية البلدية جميع �مالك 
ال�� خصصت ��ا صر�حا و�مكن أن �شمل 

 ة البلدية املشار إل��ا:�مالك العمومي

أوال : �زقة والطرق والرحبات و�جنة 
العمومية وكذلك ما �عت�� تا�عا ملا ذكر من �زقة 
والطرق ا�� كبعض �شغال و�ثار البنائية 
(مثل التماثيل وما شا�ل�ا) وأيضا عيون املاء 

 والتج���ات املعدة لإلنارة.

ثانيا : املياه املعدة للمدنية وكذلك 
القواد�س والقنوات ومجاري املياه و�حواض 
ا��تمعة ف��ا املياه لتوز�ع�ا وغ�� ذلك من 
التج���ات ال�� تدخل �� �مالك العمومية 
باملغرب طبقا للشروط املعنية بظ���نا الشر�ف 

                                                             
م�لود بوخال، دمحم بوج�دة، أمالك الجماعات المحل�ة وه��اتها،  -10

من�ورات المجلة المغر��ة لإلدارة المحل�ة والتنم�ة، سلسلة "دالئل 
 .22، ص 1998، 5التس��ر"، عدد 

 .1022، ص 15/1921بتار�خ  446الجر�دة الرسم�ة عدد  -11

املوافق لفاتح  1332املؤرخ �سا�ع شعبان عام 
وذلك مع مراعاة الشرط املث�ت ، 1914يوليو 

بظ���نا الشر�ف �ذا، والذي بموجبھ يبقى ما 
للغ�� من ا��قوق املتعلقة بما ذكر الثابتة قانونا 

 وخصوصا ا��قوق ا��اصة باألحباس.

ثالثا : املقابر ما عدا املقابر �سالمية 
 و�سرائيلية.

ف�ذه �مالك جاء ع�� سبل املثال ذلك 
ا��ماعية العامة ال يمكن أن ألن نطاق امللكية 

ينحصر �� �ذه �نواع وقت صدور �ذا الظ���. 
و�عت�� �ذا الظ��� �و أول النصوص القانونية 
ا��اصة ب�نظيم أمالك ا��ماعات ا��ضر�ة 
ومن ب�ن أ�م املم��ات ال�� جاء ��ا الظ��� نجد 

 12أنھ :

  م�� ب�ن امللك العمومي للدولة عن
ال��ابية، وقد أعطى امللك املتعلق با��ماعات 

 نماذج ل�ذه �مالك �� فصلھ الثا�ي.
  نص �� الفصل السا�ع ع�� أنواع

�مالك ال�� تدخل ضمن امللك ا��صو��� 
 للبلدية
  نص �� الفصل السا�ع ع�� صالحية

الصدر �عظم، أي رئ�س ا���ومة �� إصدار 
القرارات املتعلقة بكيفية تدب�� �مالك 

 البلدية.

  حدد �� الفصل العاشر وا��ادي
عشر �عض �ختصاصات املتعلقة بامل�لف�ن 

                                                             
�المدني، الملك الجماعي �المغرب دراسة ن�ر�ة، مرجع  زهور -12

 .41سابق، ص 
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 بتدب�� �ذه �مالك.

 1921دجن��  31وصدر قرار وز�ري �� 
 املتعلق بكيفية تدب�� �مالك البلدية.

وقد تضمن �ذا القرار العديد من 
 :13املستجدات م��ا

  ضرورة تقييد �مالك البلدية �� كناش
اش املذ�ور إ�� قسم�ن خاص، و�نقسم الكن

تفيد �� أحد�ما �ماكن العمومية و�� �خر 
 �مالك ا��اصة بالبلديات. 

: يتو��  14كما نص �� فصلھ الثامن ع�� أنھ
املصادقة ع�� مداوالت ا��الس ا��ماعية 
املتعلقة �عمليات اقتناء وتفو�ت ومعاوضة 
العقارات التا�عة للملك البلدي ا��اص و�تدب�� 

 العمومي البلدي :امللك 

وز�ر الداخلية عندما يتجاوز مبلغ  .أ 
 2.500,000�قتناء والتفو�ت أو املعاوضة 

 در�م.
وا�� ا���ة املعنية عندما �ساوي مبلغ  .ب 

�قتناء دار التفو�ت أو املعاوضة ا��د املذ�ور 
 أو تقل عنھ.

وا�� ا���ة كيفما �ان مبلغ العمليات  .ج 

                                                             
الفصل األول من القرار الوز�ر� المؤرخ في فاتح جماد� األولى  -13

) في ����ة تدب�ر األمالك الخاصة 1921دجنبر  31( 1340
، 17/01/1922بتار�خ  455�البلد�ات، الجر�دة الرسم�ة عدد 

 .21ص 
دة األولى من المرسوم رقم نسخ وعوض �موجب الما -14

مارس  5( 1422من ذ� الحجة  20الصادر في  2.02.139
، 07/3/2002بتار�خ  4984)، الجر�دة الرسم�ة عدد 2002
 .479ص 

ز اس�ثمارات املذ�ورة عندما ت�ون ضرور�ة إلنجا
مليون در�م قطاعات  200يقل مبلغ�ا عن 

الصناعة والتض�يع الفال�� واملعادن والسياحة 
والصناعة التقليدية والسكن يقع داخل نفوذ�م 

 15ال��ا�ي.

و�ذا باإلضافة إ�� نصوص قانونية أخرى 
نظمت مجاالت أخرى لك��ا تتضمن �� طيا��ا 
فصول تتعلق باألمالك العمومية ل��ماعات 

 ا��ضر�ة واملقاطعات نجد :

  املتعلق  113.14قانون تنظي�� رقم
، بحيث 9416با��ماعات واملقاطعات �� ماتھ 

تتصرف ا��ماعة ا��ضر�ة �� أمالك�ا بصف��ا 
املالك القانو�ي ��ا �� إطار السلطات 
و�ختصاصات ا��ولة ل�ا بموجب القانون، 
ول�ذا الغرض يقوم الرئ�س ب�نفيذ قرارات 

                                                             
السالف  2.02.139�موجب المادة ال�ان�ة من المرسوم رقم  -15

الذ�ر، فإن األح�ام الواردة في الفقرة (ج) من هذا الفصل �ما 
ا المرسوم تدخل ح�ز التنف�ذ في �ل جهة من وقع تغ��ره بهذ

جهات المملكة ابتداء من تار�خ ن�ر القرار الم�ترك �فتح 
 المر�ز الجهو� لالست�مار في الجهة المذ�ورة.

 للمز�د من اال�الع : -
 العمار�، القانون العقار�، مختلف النصوص الت�ر���ة  ز�ر�اء

والتن��م�ة المتعلقة �العقار، سلسلة "نصوص ووثائق قانون�ة" 
، من�ورات مجلة القضاء المدني، م��عة المعارف 9العدد 

 .268 – 255، ص 2015الر�ا�، ال��عة ال�ان�ة،  –الجدیدة 
ق الجماعي من الم��ا 47المحاف�ة على نفس ص�اغة المادة  -16

، المنسوخ �القوان�ن التن��م�ة للجماعات التراب�ة 17.08رقم 
 113.14للعماالت واألقال�م،  112.14للجهات،  111.14

 للجماعات والمقا�عات.
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 : 17ما ي��ا��لس 

  يقوم بإبرام أو مراجعة �كر�ة وعقود
 إيجار �شياء
  ،يدبر أمالك ا��ماعة و�حافظ عل��ا

ول�ذه الغاية، �س�ر ع�� مسك وتحي�ن ��ل 
محتو�ات أمالك�ا و�سو�ة وضعي��ا القانونية، 
و�قوم بجميع �عمال التحفظية املتعلقة 

 بحقوق ا��ماعة.
  و�قتناء يباشر أعمال الكراء والبيع

 واملبادلة و�ل معاملة ��م ملك ا��ماعة ا��اص.
  يدبر امللك العمومي ا��ما�� و�متع

رخص �حتالل املؤقت للملك العمومي ا��ما�� 
بإقامة بناءه طبقا للنصوص ال�شر�عية 

 والتنظيمية ا��اري ��ا العمل.
 .عمل ع�� حيازة ال�بات والوصاية� 

ملتعلق ا 39.0718وقد ورد �� القانون رقم 
با��بايات ا��لية، بمقت��� أح�ام انتقالية 

) من 188 – 187 – 186 – 185أر�عة مواد (
الباب الثالث والثالث�ن من القانون رقم 

، تنظم كيفية حساب الرسم املفروض 30.8919

                                                             
عبد الواحد القر��ي، التن��م اإلدار� المغر�ي، سلسلة إضاءات  -17

 –الر�ا�  –، م��عة األمن�ة 4في الدراسات القانون�ة العدد 
 .98و 97، ص 2016

من ذ� الحجة  16صادر في  1.07.209�ه�ر شر�� رقم  -18
�سن  39.07)، بتنف�ذ القانون رقم 2007دجنبر  27( 1423

أح�ام انتقال�ة ��ما یتعلق ب�عض الرسوم والحقوق والمساهمات 
واألتاو� المستحقة لفائدة الجماعات المحل�ة. ج. ر. عدد 

) 2007دجنبر  31( 1423من ذ� الحجة  20بتار�خ  5591
 .4688ص 

، ج. ر، 1989نونبر  21بتار�خ  1.89.187�ه�ر شر�� رقم  -19
 .1537، ص 1989نونبر  6بتار�خ  4023عدد 

ع�� شغل �مالك ا��ماعية العامة مؤقتا 
ألغراض تجار�ة أو صناعية أو م�نية. إضافة إ�� 

ض ع�� شغل �مالك ا��ماعية الرسم املفرو 
العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط 
بممارسة أعمال تجار�ة أو صناعية أو م�نية 

 – 192 – 191 – 190 – 189بخمس مواد (
) من الباب الرا�ع والثالثون من القانون 193

، ليبقى ع�� نفس �ح�ام املنظمة للرسم 30.89
ة �� القانون بموجب �ح�ام �نتقالية الوارد

 .39.07رقم 

من القانون التنظي�� رقم  100أما املادة 
املتعلق با��ماعات واملقاطعات فقد  113.14

أعطت لرئ�س ا��لس ا��ما�� اختصاصات 
منح رخص احتالل امللك العمومي دون  -مثل : 

إقامة بناء، تنظيم اللوحات �ش�ار�ة بالطر�ق 
ل املقالع، العمومي وتوا�عھ وم��قاتھ، واستغال

 و�صفة عامة حماية �مالك ا��ماعية.

الفقرة الثانية : النصوص املنظمة 
 للملك ا��ما�� القروي

يونيو  28إن الظ��� الشر�ف املؤرخ �� 
�و الذي نظم أمالك ا��ماعات ال��ابية  1954

وجاء �ذا الظ��� باث�� عشر فصال 20القرو�ة.
أسست للملك القروي، حيث جاء �� فصلھ 

ث �عض النماذج من امللك القروي الثال
�املسالك والطرق و�زقة واملساحات وال�سات�ن 

                                                             
 2027ص  16/07/1954بتار�خ  2177الجر�دة الرسم�ة عدد  -20
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ومنح الفصل  21وا��دائق العمومية و�سواق...

الرا�ع الصالحية �� تخصيص �مالك العمومية 
بموجب قرار وز�ري يصدر �عد اس�شارة وز�ر 
الداخلية، و���ع أيضا امللك من خانة �مالك 

لشروط والش�ليات ال�� العمومية، وفقا ل
 19يحدد�ا القانون �� الفصل الرا�ع من ظ��� 

من القانون  95و 93واملادت�ن  1921أكتو�ر 
املتعلق ب�نظيم العماالت  112.14التنظي�� رقم 

 و�قاليم. 

وتضمن �ذا الظ��� كيفية حصول 
ا��ماعة ع�� �ذه �مالك و�قع ذلك إما 

�ماعات و�ما بواسطة تخ�� الدولة ع��ا لصا�� ا�
 22عن طر�ق �قتناء.

الذي  1959ف��اير  4أما بال�سبة ملرسوم 
 23يحدد كيفية �سي�� أمالك ا��ماعات القرو�ة،

فقد تحدث �� فصلھ �ول عن ضرورة تقييد 
أمالك ا��ماعات القرو�ة �� ��ل خصو��� 
يد�� "��ل محتو�ات �مالك ا��ماعية" يب�ن 

ش�ل دقيق، التفاصيل ا��اصة ��ذه �موال �
و�نظم الفصل الثا�ي والثالث كيفية حصول 
ا��ماعة القرو�ة ع�� أمالك الدولة املتخ�� ع��ا 

عن  6إ��  4لصا���ا. �� ح�ن تحدثت الفصول 
تنظيم عملية التفو�ت والكراء والبيع واملعاوضة 

 ألمالك ا��ماعات القرو�ة.
                                                             

دل�ل أمالك، الجماعات المحل�ة، وزارة الداخل�ة، المدیر�ة العامة  -21
ة دل�ل المنتخب، ال��عة األولى للجماعات المحل�ة، سلسل

 .3، ص 2009
زهور �المدني، الملك الجماعي �المغرب دراسة ن�ر�ة، مرجع  -22

 .44و 43سابق، ص 
، ص 20/02/1959بتار�خ  2417الجر�دة الرسم�ة عدد  -23

585. 

ونجد ضمن �ذه ال�شر�عات ظ��� شر�ف 
 196324ش�ن��  20��  املؤرخ 1.308.62رقم 

املتعلق باإلذن بالتخ�� ل��ماعات القرو�ة بدون 
عوض عن قطع أرضية مخزنية، الزمة لبناء "دور 
ا��ماعة"، بحيث تحدث �� فصلھ �ول عن 
ضرورة التخ�� بدون عوض ل��ماعات ال��ابية 
القرو�ة عن قطع أرضية مخزنية قصد بناء دور 

 جماعية.

الظ���  وجاء الفصل الثا�ي من نفس
ليحدد مساحة �ذه القطع أما الفصل الثالث 
فيحدد �جل املمنوح ل��ماعة القرو�ة قصد 
بناء الدور ا��ماعية وا��زاء امل��تب �� حالة 

 مرور �ذا �جل دون بناء تلك الدور ا��ماعية.

 5صادر ��  2.02.139و�ناك مرسوم رقم 
املتعلق باملصادقة ع�� مداوالت  2002مارس 

ا��ماعة القرو�ة املتعلقة بملك�ا مجالس 
، بحيث نص ع�� أن املصادقة 25ا��اص والعام

ع�� عمليات اقتناء عقارات من لدن ا��ماعات 
املذ�ورة آنفا، وتفو���ا ومعاوض��ا وكذا بتدب�� 
امللك العمومي التا�ع ل�ا، �� من اختصاص وز�ر 
الداخلية عندما يتجاوز مبلغ �قتناء والتفو�ت 

در�م، ومن ج�ة أخرى،  2500.000أو املعاوضة 
عنية عندما �ساوي مبلغ �قتناء أو وا�� ا���ة امل

التفو�ت أو املعاوضة ا��د املذ�ور أو يقل عنھ، 
أو كيفما �ان مبلغ العمليات املذ�ورة ت�ون 

 200ضرور�ة إلنجاز اس�ثمارات يقل مبلغ�ا عن 
مليون در�م �� قطاعات الصناعة والتص�يع 

                                                             
 .20/09/1963بتار�خ  2656الجر�دة الرسم�ة عدد  -24
 .480ص  07/03/2002بتار�خ  4984الجر�دة الرسم�ة عدد  -25
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الفال�� واملعادن والسياحة والصناعة التقليدية 

داخل نفوذ�م ال��ا�ي، و�تم تحديد  والسكن تقع
سقف �ذه العمليات من طرف وز�ر الداخلية، 
كما يفوض الوالدة املصادقة ع�� املداوالت 

 املتعلقة ��ا إ�� عمال العماالت و�قاليم.

 فقرة الثالثة : النصوص القانونيةال
املنظمة ألمالك ا��ماعات ال��ابية أخرى 

 (العماالت و�قاليم وا���ات)

عد العماالت و�قاليم وا���ات �� �
�خرى جماعات ترابية، و�التا�� ف�� تتمتع 
بال��صية املعنو�ة و�ستقالل املا�� مما يؤ�ل�ا 
لتملك أمالك عمومية وح�� �مالك ا��اصة. 
لكن ما يمكن ���يلھ بخصوص أمالك 
العماالت و�قاليم (أ) وا���ات (ب) �و أ��ا 

ا ما �ع�� غياب منظمة بنصوص عامة، و�ذ
 نصوص خاصة ��ا.

 أمالك العماالت و�قاليم -أ

إن املرجع القانو�ي و�سا��� الضابط 
 12لألمالك مجالس العماالت و�قاليم �و ظ��� 

 64 – 63، وذلك من خالل املواد 196326ش�ن�� 
، و�� �ذا الصدد 73 – 72 – 70 – 69 – 68 –

من �ذا الظ���، توفر  73و 72يؤكد الفصالن 
العماالت و�قاليم �وحدات ترابية ع�� ممتل�ات 

أن  72عمومية وخاصة، حيث ورد �� الفصل 
دوم�ن العماالت و�قاليم يت�ون من "أمالك 

كن ما يمكن عمومية وأخرى خصوصية". ل
                                                             

، الصادر بتار�خ 1.63.273ال�ه�ر ال�ر�� رقم  -26
، ��أن تن��م العماالت واألقال�م ومجالسها، ج. 12/09/1963

 .2151ص  31/09/1963، الصادرة بتار�خ 2655ر، عدد 

���يلھ كمالحظة سلبية بخصوص أمالك 
العماالت و�قاليم، �و أن املرسوم الذي أشار 

. 27لم يخرج إ�� الواقع العم�� 73إليھ الفصل 
من نفس الظ��� اختصاصات  63و�ب�ن الفصل 

مجلس �قليم ا��اصة و�س�شار�ة، ا��ولة لھ 
لة من قبل الدولة �� ا��ال املرتبط بأمالك العما

ع�� املراقبة  64أو �قليم كما أكد ذلك الفصل 
 القبلية ع�� العمليات العقار�ة.

وقد �ان الظ��� يمنح الصالحية للعمالة 
أو �قليم �� التداول �شأن عمليات العقار�ة 
املراد إنجاز�ا و�تو�� الوالة وعمال العماالت 

 و�قاليم كتنفيذ املقررات ��ذه العمليات.

املتعلق  79.0028نون رقم وقد كرس القا
ب�نظيم العماالت و�قاليم، �ذا املعطى، ع�� أن 
العماالت و�قاليم تتوفر ع�� أمالك عقار�ة 
خاصة وعمومية، يتداول ا��لس و�تخذ قرارات 
بخصوص العمليات العقار�ة املراد إنجاز�ا، كما 
يحدد اختصاصات الوالة وعمال العماالت 

�مالك ا��ماعية، و�قاليم �� مجال تدب�� 
باتخاذ تداب�� من بي��ا ا��افظة ع�� أمالك 

 29العمالة أو �قليم و�دار��ا.

وتحقيقا لذلك ف�و "س�ر ع�� مسك 

                                                             
 45زهور �المدني، مرجع سابق، ص  -27
المتعلق بتن��م العماالت واألقال�م الصادر  79.00القانون رقم  -28

أكتو�ر  3بتار�خ  1.02.269نف�ذه ال�ه�ر ال�ر�� رقم بت
، ص 2002نوفمبر  21بتار�خ  5058، ج. ر عدد 2002
 .2009لسنة  17.08، وقد تم تعدیله وتتم�مه �القانون 3490

�، التدب�ر االقتصاد� للجماعات المحل�ة �المغرب، ر سع�د الم� -29
لوم القانون�ة أ�روحة لن�ل الد�توراه في القانون العام، �ل�ة الع

واالقتصاد�ة واالجتما��ة، جامعة دمحم الخامس السو�سي، 
 .296، الر�ا�، ص 2007 – 2006الر�ا�، السنة الجام��ة، 



الجيو/استراتيجي لتدبير إشكالية الهجرة الدولية في المغربالبعد    2021العدد الرابع دجنبر  

 

2737- 8152 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

                      
مجلة القانون و المجتمع   
 

98 
جداول إحصاء أمالك العمالة أو �قليم وتحي�ن 
��ل محتو�ا��ا و�سو�ة وضعي��ا القانونية 
و�تخذ �ل �عمال التحفظية املتعلقة بحقوق 

قليم، كما أنھ ينجز أعمال الكراء العمالة أو �
والبيع و�قتناء واملبادلة ��م �مالك ا��اصة 
للعمالة أو �قليم، كما يتخذ التداب�� املتعلقة 

 30بتدب�� امللك العمومي للعمالة أو �قليم"

ولكن �� إطار املنظم للعماالت و�قاليم 
وا���اما مع الدستور ا��ديد الذي يخول 

�ا سلطة تنفيذ مداوالت �ذه رؤساء مجالس
ا��الس ومقررا��ا ال�� �انت مسندة للعمال 

 31والوالة بالقوان�ن السابقة.

يتداول مجلس العمالة أو �قليم �� 
 القضايا املتعلقة باألمالك م��ا :

  تدب�� أمالك العمالة أو �قليم
 وا��افظة عل��ا وصيان��ا.

  اقتناء العقارات الالزمة الضطالع
لة أو �قليم بامل�ام املو�ولة لھ أو العما

مبادل��ا أو تخصيص�ا أو �غي�� 
تخصيص�ا طبقا للقوان�ن و�نظمة 

                                                             
أحمد أجعون، التن��م اإلدار� المغر�ي ب�ن المر�ز�ة  -30

سلسلة ، المجلة المغر��ة لإلدارة المحل�ة والتنم�ةوالالمر�ز�ة، 
 .211ص ، 2013، 36دد مؤلفات وأعمال جام��ة، الع

الخاص �العماالت واألقال�م،  79.00من القانون  46المادة  -
 المتعلق �العماالتواألقال�م. 112.14والمنسوخ �القانون رقم 

: "�قوم رؤساء مجالس الجهات  من الدستور 138ینص الفصل  -31
والجماعات التراب�ة األخر�، بتنف�ذ مداوالت هذه المجالس 

 ومقرراتها"

 32ا��اري ��ا العمل.

و�قوم رئ�س مجلس العمالة أو �قليم، �� 
إطار الصالحيات املسندة إليھ، ب�نفيذ مداوالت 
ا��لس ومقرراتھ، و�تخذ جميع التداب�� الالزمة 

 33الغرض :لذلك، ول�ذا 

  يدبر أمالك العمالة أو �قليم و�حافظ
عل��ا. ول�ذه الغاية، �س�ر ع�� مسك 
وتحي�ن ��ل محتو�ات أمالك�ا و�سو�ة 
وضعي��ا القانونية، و�قوم بجميع 
�عمال التحفظية املتعلقة بحقوق 

 العمالة أو �قليم.
  يباشر أعمال الكراء والبيع و�قتناء

م ملك العمالة أو واملبادلة و�ل معاملة ��
 �قليم ا��اص.

  يتخذ �جراءات الالزمة لتدب�� امللك
العمومي للعمالة أو �قليم و�منح 
رخص �حتالل املؤقت للملك العمومي 
طبقا النصوص ال�شر�عية والتنظيمية 

 ا��اري ��ا العمل.

 أمالك ا���ات  -ب

�عت�� ا���ة جماعة ترابية خاضعة 
ل��صية �عتبار�ة لقانون العام، تتمتع با

، مما يؤ�ل�ا المتالك 34و�ستقالل �داري املا��
أمالك عمومية وخاصة ع�� غرار با�� ا��ماعات 

 ال��ابية.
                                                             

المتعلق �العماالت  112.14من قانون تن��مي رقم  93المادة  -32
 واألقال�م 

 من نفس القانون السابق  95المادة  -33
 المتعلق �الجهات. 111.14من القانون التن��مي رقم  3المادة  -34
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وكسائر التطلعات الك��ى، فقد تم 
امتحان مدى ن�� ا���و�ة ع�� مراحل متعددة 
و�كذا و�عد خضوع�ا للتجر�ة �� إطار ظ��� 

واملتعلق  1971يونيو  16الشر�ف املؤرخ �� 
بإحداث املناطق �قتصادية، ثم �رتقاء با���ة 
إ�� مستوى ا��ماعة ا��لية بمقت��� الدستور 

 .199235املراجع لسنة 

من ا��طاب املل�ي السامي ليوم  وانطالقا
و�عد مصادقة الشعب  1996أغسطس  20

، 1996س�تم��  13املغر�ي ع�� مراجعة الدستور 
أصبح ل���ات إطار قانو�ي جديد منظم 

الصادر �مر ب�نفيذه  47.96بمقت��� القانون 
 2بتار�خ  1.97.84بموجب الظ��� الشر�ف عدد 

 .199736أبر�ل 

جاءت �� الباب ال��  41وطبقا للمادة 
الرا�ع تحت عنوان الوصاية من �ذا القانون 
�نف الذكر، يتو�� مجلس ا���ة املداولة �� 
قضايا قبول ال�بات والوصايا أو رفض�ا 
و�ش��اءات والبيوع واملعامالت أو املعاوضات 
 �عقارات امللك ا��اص وأعمال تدب�� امللك العام.

نظم و�ذا ما سار عليھ القانون ا��ديد امل
ع�� نفس الب�ية القانونية  111.14ل��ماعات 

ال�� جاءت �� الباب �ول  98بحيث نصت املادة 
تحت عنوان صالحيات مجلس ا���ة ع�� أنھ 
تدخل �� صالحيات مجلس ا���ة املداولة �� 
                                                             

تقر�ر اللجنة االست�ار�ة للجعو�ة حول الجهو�ة المتقدمة،  -35
حل�ة والتنمة�، سلسلة من�ورات المجلة المغر��ة لإلدارة الم

 .82، ص 2011، 241"نصوص ووثائق"، عدد 
/  01-1417ذ� القعدة  24بتار�خ  447الجر�دة الرسم�ة عدد  -36

 .556)، ص 1997أبر�ل  03الموافق (

تدب�� أمالك ا���ة وا��افظة عل��ا وصيان��ا 
واقتناء العقارات الالزمة إلضطالع ا���ة بامل�ام 
املو�ولة إل��ا أو مبادل��ا أو تخصص�ا أو �غي�� 
تخصيص�ا طبقا للقوان�ن و�نظمة ا��اري ��ا 

 العمل.

ال�� جاءت �� الباب الثا�ي  101أما املادة 
تحت عنوان صالحيات رئ�س مجلس ا���ة من 
�ذا القانون السابق يتو�� رئ�س مجلس ا���ة 
ب�نفيذ مداوالت ا��لس ومقرراتھ و�تخذ جميع 

 التدب�� الالزمة لذلك، ول�ذا الغرض : 

يدبر أمالك ا���ة و�حافط عل��ا،  -
ول�ذه الغاية �س�ر ع�� مسك وتحي�ن ��ل 
محتو�ات أمالك�ا و�سو�ة وضعي��ا القانونية، 
و�قوم بجميع �عمال التحفظية املتعلقة 

 بحقوق ا���ة.

يباشر أعمال الكراء والبيع و�قتناء  -
�م ملك ا���ة ا��اص واملبادلة و�ل معاملة �

يتخذ �جراءات الالزمة لتدب�� امللك العمومي 
���ة و�منح رخص �حتالل املؤقت امللك 
العمومي طبقا للنصوص ال�شر�عية والتنظيمية 

 ا��اري ��ا العمل.

وما يمكن أن �س�شفھ من خلل ما تناولناه 
�� �ذا املطلب، أن أمالك العماالت و�قاليم 

ع�� نصوص خاصة بأمالك�ا  وا���ات ال تتوفر
سواء �مالك العمومية أو ا��اصة بل مازالت 
تحكم�ا نصوص عامة أي أ��ا تتم �شارة إل��ا �� 

 إطار نصوص تنظم مجاالت أخرى.

وتجدر �شارة إ�� أنھ �غرض تجاوز 
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اختالالت التدب�� وسلبيات ال�شر�ع ا��ا��، تم 
إعداد مشروع قانون يتعلق بتدب�� �مالك 
ا��ماعية العامة، والذي يتمثل �� التقدم 

يتعلق باألمالك  02-09بمشروع قانون رقم 
مادة يروم �عر�ف  47يحتوي ع��  37ا��ماعية

�مالك ا��ماعية، وسبل اك�سا��ا �� القسم 
�ول، ال��ت�ب و�خراج امللك العام ا��ما�� وكذا 
تحديده واستغاللھ �� القسم الثا�ي، أما القسم 

يتعلق بكيفية إدارة وتدب�� امللك ا��اص الثالث ف
ا��ما��، ب�نما القسم الرا�ع يحتوي ع�� أح�ام 

، وعليھ فإن من شأن إقرار �ذا 38متفرقة
املشروع القانون ��� مقتضيات �ل من ظ��� 

املتعلق باألمالك البلدية وظ���  1921أكتو�ر  19
املتعلق بمنح الرخص �� أشغال  1949نون��  14

يونيو  28مي البلدي، وكذا ظ��� امللك العمو 
املتعلق بأمالك ا��ماعات القرو�ة بالتا��  1954

القضاء ع�� التمي�� �� تدب�� �مالك ا��ماعية 
ب�ن ا��ماعات ال��ابية، ولكن �ش�ال املطروح 
�و أن �ذا القانون ال يلزم ا��ماعات ال��ابية 
ع�� �سو�ة الوضعية القانونية لعقارا��ا ذات 

العام، حيث �عا�ي ا��ماعات ا��ضر�ة  الطا�ع
 باألساس من �ذا املش�ل.

�عد التحدث عن النصوص القانونية ال�� 
تؤطر �مالك ا��ماعية سنحاول التعرض إ�� 

                                                             
یتعلق �األمالك الجما��ة، المملكة  02.09م�روع قانون رقم  -37

�عة المغر��ة، الوز�ر األول، األمانة العامة للح�ومة (الم�
 .2009، 1430الرسم�ة)، الر�ا�، 

لقد تم وضعه �م�تب مجلس النواب لدراسته والمصادقة عل�ه،  -38
ما�  19بتار�خ  29516أرسال�ة الس�د الوز�ر األول، عدد 

)، أن�ر دل�ل أمالك الجماعات المحل�ة، مرجع سابق، 2000(
 .27-26ص 

أنواع �مالك ا��ماعية ومعاي�� التمي�� ل�ا �� 
 املطلب الثا�ي. 

 املطلب الثا�ي : أنواع �مالك ا��ماعية 

تك���� �مالك أ�مية بالغة �� حياة 
ا��ماعات ال��ابية ، ل�و��ا �ش�ل موردا ذاتيا 
يمك��ا من تحقيق التنمية، و�خاصة أمالك�ا ال�� 
�عت�� مل�ا ل��ميع ال يجوز التصرف ف��ا بأي 

 وجھ من الوجوه.

و�ذا �ان مف�وم امللك العام حديث 
�ستعمال، فإن املغرب قد عرف  منذ القدم 
أمال�ا  تتمتع بخصائص تطابق �� مضمو��ا 
خصائص امللك العمومي، حيث عرف ما قبل 
ا��ماية، أنظمة عقار�ة �شبھ �� خصائص�ا 
امللك العام الذي ال يجوز التصرف فيھ �أمالك 
�وقاف وال�� ل�ا نظام خاص، وأمالك ا��زن 
وال�� �شمل الطرق واملوا�ئ واملناجم، ع�� اعتبار 

لك العام وما يمكن أن يدخل �� أن �عر�ف امل
إطاره، يختلف باختالف املذا�ب الفق�ية ال�� 
اختلفت �عر�فا��ا لألمالك العامة أو ملا يمكن 
اعتباره مل�ا عموميا وفيما ي�� س�تطرق ملف�وم 
�مالك ا��ماعية (الفقرة �و��) وكذا معاي�� 

 التمي�� ل�ذه �مالك (الفقرة الثانية)

 : مف�وم �مالك ا��ماعية الفقرة �و�� 

�شمل أمالك ا��ماعات ال��ابية �مالك 
العقار�ة ال�� ترجع ملكي��ا ل�ذه ا��ماعات، 
وتصنف إ�� نوع�ن : ملك عام (أ)، وملك خاص 

 (ب).
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 امللك العام : - أ

يراد بامللك العام تلك �مالك ال�� تمتلك�ا 
ا��ماعات ال��ابية ملكية قانونية تامة 

الستعمال العموم أو ال�سي�� ومخصصة إما ل
 املرافق العامة ا��لية، و��ذه الصفة، 
ال يمكن أن ت�ون موضوع ملكية خاصة، يدخل 
ضمن امللك العام ل��ماعات ال��ابية، جميع 
�مالك ال�� خصصت ل�ا �ش�ل صر�ح تطبيقا 

 1340صفر  17ملقتضيات الفصل الثا�ي ظ��� 
الك املتعلق باألم 1921أكتو�ر  19موافق 

من ظ���  3و  2ا��تصة بالبلديات والفصالن 
املتعلق  1954يونيو  28موافق  1373شوال  28

بأمالك ا��ماعات القرو�ة، مثل املسالك 
والطرق و�زقة واملساحات وال�سات�ن وا��دائق 
العمومية و�سواق وا��ازر و�ثار. وت�ون �ذه 
العقارات موضوع رخصة احتالل مؤقت نظرا ألن 

ه الرخص غ�� دائمة، و�مكن ����ا وفق �ذ
الش�ليات والشروط املنصوص عل��ا �� الظ��� 

املتعلق  1918نوفم��  30الشر�ف الصادر �� 
باحتالل �مالك العمومية مؤقتا كما تم �غي��ه 

املتعلق بمنح  1949نون��  14وتتميمھ بظ��� 
�عض الرخص �� احتالل امللك العمومي البلدي، 

امللك العام ل��ماعات ال��ابية و�خضع تدب�� 
لقواعد القانون العام، وال يمكن للغ�� إدعاء أي 
حق عليھ، إذ ال يجوز امتالكھ بالتقادم أو نزع 

 .39ملكيتھ أو ا���ز عليھ

                                                             
دیر�ة العامة دل�ل أمالك الجماعات المحل�ة، وزارة الداخل�ة الم - 39

للجماعات المحل�ة، سلسلة دل�ل المنتخب، ال��عة األولى 
 .3، ص 2009

ال يمكن تفو�ت �مالك العامة ل��ماعات 
ال��ابية أو مبادل��ا إال �عد اتباع مسطرة خاصة 

امة، وفقا الستخراج�ا من ح�� �مالك الع
للشروط والش�ليات ال�� يحدد�ا القانون �� 

، 1921أكتو�ر  19الفصل الرا�ع من ظ��� 
 1954يونيو  28والفصل الرا�ع من ظ��� 

 112.14من القانون رقم  95و 93واملادت�ن 
املتعلق ب�نظيم العماالت و�قاليم، وكذا املادت�ن 

املتعلق  111.14من القانون رقم  101و 98
ا���ات. و�جب التأكيد ع�� أن املرافق ب�نظيم 

التا�عة للملك العام ا��ماعات ال��ابية ال يمكن 
 أن ت�ون محل إيجار أو كراء.

 امللك ا��اص : - ب

يت�ون امللك ا��اص من جميع العقارات 
ال�� تمتلك�ا ا��ماعات ال��ابية ملكية خاصة 

من  5وغ�� مخصصة بأمالك�ا العامة (الفصل 
 1921أكتو�ر  19موافق  1340صفر  17ظ��� 

 28موافق  1373شوال  28من ظ���  9والفصل 
)، تمتلك ا��ماعات ال��ابية �ذه 1954يونيھ 

�مالك ملكية خاصة، وتتصرف ف��ا تصرف 
���اص �� ممتل�ا��م ا��اصة، بحيث يمك��ا 
استعمل�ا واستغالل�ا والتصرف ف��ا بجميع 

مللك أنواع التصرفات القانونية، ومن مم��ات ا
ا��اص، �و أن إدراجھ ضمن �مالك ا��اصة 
ال يتطلب مبدئيا أي إجراء شك�� خالفا ملا �و 
الشأن بال�سبة ل��ت�ب �مالك العامة، وخالفا 
لألمالك العامة، فإن �مالك ا��اصة يمكن أن 
ت�ون موضوع تفو�ت أو مبادلة أو كراء أو 
تخصيص. غ�� أن �ذه العمليات تخضع 

لقواعد واملساطر ا��اصة ��موعة من ا
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��ماي��ا وضمان استعمال�ا ألغراض املص��ة 

 .40العامة

الفقرة الثانية : معاي�� التمي�� ب�ن امللك 
 العام وامللك ا��اص 

لعل ا��لول النصية ال�� عرف�ا املغرب ��  
ميدان تمي�� امللك العام، وال�� ال زال معموال ��ا 

�ما : إ�� اليوم، تتجسد �� نص�ن مش�ور�ن 
، وظ��� فاتح يوليوز 1912مرسوم فاتح نون�� 

1914. 

 1912التمي�� وفق مرسوم فاتح نون��  -1

لقد صدر �ذا املرسوم عن الصدر 
، واس��دف 41�عظم بوصفھ سلطة تنظيمية

أول ما اس��دف العمال والقواد والقضاة من 
 .42أجل إيجاد ا��لول الناجعة لل��اعات العقار�ة

فاملالحظة �ساسية ال�� يجب إبداء�ا 
بصدد �ذا املرسوم �و �ونھ ي�سم بطا�ع 
مؤقت، وذلك ألن السلطات ا��ماية �انت تبحث 
عن وضع حد للفو��� ال�� عمت امليدان 
العقاري، وخاصة ظا�رة ال��امي ع�� �مالك 
ا��زنية ال�� بلغت أوج�ا �� مطلع �ذا القرن، 
                                                             

 .3دل�ل أمالك الجماعات المحل�ة، مرجع سابق، ص  - 40
دمحم أشر�ي : ال�ه�ر ال�ر�� في القانون العام المغر�ي، - 41

جامعة الحسن ال�اني، �ل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة 
، 1ورسائل جام��ة، السلسلة العر��ة واالجتما��ة، أ�روحات 

-1403م��عة النجاح الجدیدة، الدار الب�ضاء، ال��عة األولى 
  .39، ص1983

دمحم األعرج، القانون اإلدار� المغر�ي، الجزء ال�اني، من�ورات  - 42
المجلة المعر��ة لإلدارة المحل�ة والتنم�ة، سلسلة مواض�ع 

 .31، ص 2010م�رر سنة  66الساعة، العدد 

عرف عملية التمي�� فلم يكن النظام العقاري �
بناء ع�� مفا�يم القانون ا��اص والقانون 
العام، �ذا التمي�� ظ�ر مع خضوع املغرب 
بمعا�دة ا��ماية، حيث استمدت من القانون 
الفر���� العديد من القواعد املنظمة 

 .43للعقارات

و�� �ذا �طار، يؤكد املرسوم ع�� أن 
ا أو �يالة الشر�فة، تضم أمو� ال يمكن تملك�

تفو���ا لأل��اص و�قتصر ع�� إعطاء أمثلة 
لذلك �الطرقات واملمرات و�زقة والشواطئ 
واملوا�ئ وال��ك املائية والسبحات والوديان 

 و���ار واملنا�ع و�بار وأسوار املدن وما ي�بع�ا.

�ل �ذه �موال يمنح�ا املرسوم املذ�ور 
صفة عدم التفو�ت، إال أن ا��ديد ال�� �س���� 
�ن�باه، �و أن �ذه �موال �عود آليا للمخزن 
م�� انقطع تخصيص�ا الستعمال العموم، إال إذا 
رخص ا��زن �عكس ذلك، ثم �س��سل املرسوم 
�� وضع الئحة تضم ثمانية أنواع من �ذه �موال 

 :  و��

�را��� ا��ماعية  –�مالك ا���سة  -
أرا���  -أرا��� ا���ش -الغابات –

 –أموال الغائب�ن  -املناجم –املوات 

                                                             
دمحم عالي بوحل�ة، مساهمة في دراسة إش�ال�ة معالجة الس�ن  - 43

غ�ر الالئق �المغرب، أ�روحة لن�ل الد�توراه في القانون العام، 
جامعة دمحم الخامس، �ل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة 

، الجزء 2006-2005واالجتما��ة أكدال، الر�ا�، السنة 
 . 395ال�اني، ص 
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�ل �موال ا��ضر�ة والقرو�ة ال�� �� 

 44�� ملك ا��زن.

ثم �س��سل املرسوم املذ�ور واضعا  
�عر�فا لألموال القابلة للتفو�ت، مو��ا أ��ا 

أن ت�ون موضوع نقل ب�ن تلك �موال ال�� يمك��ا 
���اص طبقا للشر�عة و�عراف املغر�ية، كما 
يضع تنظيما جديدا للصفقات العمومية، يلعب 
ف��ا القا��� دورا كب��ا، وذلك بمراقبتھ لرسوم 
امللكية العقار�ة املوجودة �� حوزة البا�ع�ن �عد 
أخذ �ل املعلومات كتابيا من عامل املدينة أو 

رفة ما إذا �ان العقار املراد بيعھ امليناء، و�عد مع
غ�� داخل �� دائرة �موال القابلة للتفو�ت، 
في�ون بذلك �ذا �جراء نوعا من ا��ماية 

 .45ل�ذ�األموال

�عد �ذا املرسوم �س�ت�ن، بادرت سلطات 
 1914ا��ماية إ�� استصدار ظ��� فاتح يوليوز 

 الذي �عت�� بحق ميثاقا لألمالك العامة باملغرب.

تمي��  وفق ميثاق �مالك العامة ال -2
 )1912(ظ��� فاتح يوليوز 

أول ���ء يمكن ���يلھ من خالل قراءة 
تجميعية ل�ذا الظ���، وخاصة ما جاء �� الفقرة 
�خ��ة من الفصل �ول : "... وع�� العموم �ل 
�را��� و�عمال ال�� ال يمكن لألفراد أن 

كن اعتبار يمتلك�ا أل��ا مشاعة"، �ع�� أنھ ال يم
ملك من قبيل �مالك العامة إال إذا �ان غ�� 

                                                             
 .7و  6، ص 1912نونبر مرسوم فاتح  - 44
 .1912الفقرة األولى من مرسوم فاتح نونبر  - 45

 الفقرة ال�ان�ة من القسم األول من نفس المرسوم.     

قابل بطبيعتھ للتملك ال����� من طرف 
 ا��واص.

نف�م من ذلك أن املشرع املغر�ي اعتمد 
معيار التخصيص الستعمال ا��ميع، لكن �ذا 
التعب�� ال يخلو من غموض وال يص�� لوحده 
للتمي�� ب�ن �مالك العامة و�مالك ا��اصة 

ا �� الوقت ا��ا�� حيث تمت صياغتھ خصوص
 .46بصفة عامة وغ�� وا��ة

ونجد كذلك املشرع املغر�ي لم �عط لنا، 
من خالل النصوص القانونية ا��تلفة، جردا 
حصر�ا ل�افة �مالك العمومية ال�� تملك�ا 
ا��ماعات ال��ابية، و�نما اكتفى بإعطاء أمثلة 

 ع�� س�يل �ست�ناس ال غ��.

ف امللك العام ال يبدو وعليھ فتعر�
، كما أن 1912وا��ا، شأنھ �� ذلك مرسوم 

املشرع املغر�ي ينظر إ�� امللك باعتباره مل�ا 
مملو�ا للدولة أو لإلدارة ومخصصا الستعمال 
ا��م�ور إما مباشرة أو عن طر�ق استعمالھ من 

 47طرف املرفق العام.

واقتصار ع�� ذلك، يبدو �مر �� غاية 
ون من ��سر معرفة �مالك الس�ولة إذ سي�

ا��اصة بمجرد تحديدنا وحصرنا لألمالك 
العامة، و�و ���ء يتعذر علينا القيام بھ ع�� 

                                                             
أحمد لواء الدین، تدب�ر األمالك العامة للجماعات المحل�ة  -46

الواقع واآلفاق، "رسالة لن�ل دبلوم الدراسات العل�ا المعمقة، 
 .5، ص 2001-2000ار الب�ضاء، جامعة الحسن ال�اني، الد

)، المتعلق �األمالك 1332ش��ان  7( 1914یول�وز  1�ه�ر  -47
 .1914یول�وز 10تار�خ  62العموم�ة، ج.ر، عدد 
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اعتبار أن املشرع املغر�ي، كما سبق القول، لم 
يضع جردا حصر�ا لألمالك العامة، و�نما اكتفى 
�سرد �عض�ا ع�� س�يل املثال، مس�بدال بذلك 

يتع�ن علينا ملعرفة  الصعو�ة بصعو�ة أخرى، إذ
�مالك ا��اصة، أن نضع قائمة حصر�ة 
��تلف �مالك العامة، ومن �ذه الزاو�ة، إذن، 
تظ�ر لنا أ�مية التنقيب عن املعيار الذي 
اعتمده ال�شر�ع املغر�ي �� �ذا الباب باعتباره 
الوسيلة ال�� بواسط��ا يمكننا وضع ا��دود 

ما �عد أمال�ا الفاصلة ب�ن ما �عد أمال�ا عامة و 
 خاصة.

وا�عدام الوضوح ال�س�� �نا، يجرنا إ�� 
ا��ديث عن موقف القضاء املغر�ي من �ذه 

 القضية.

موقف القضاء من �عر�ف امللك  -3
 العمومي

لقد لعب �ج��اد القضا�ي دورا أساسيا 
�� �عر�ف امللك العمومي ورصد عناصره 
ومنطلقا أساسيا بال�سبة ��تلف املواقف ال�� 

�ا الفق�اء أو بال�سبة للتعر�ف الذي اعتمده ت�نا
. تجب �شارة إ�� أن 48املشرع ��ذا الصدد

ا��انب �ك�� من النصوص القانونية الفر�سية 
تت�ون من قواعد تجد أساس�ا �� ا��لول ال�� 

 أفرز�ا �ج��اد القضا�ي.

                                                             
48  - Charles Debbash et autres : Institutions  et 

droit administratif, biens expropriation, travaux 
publics, presses Universitaires de France, 1er 
édition 1982, p 25 et suivants. 

ذلك أن �ذا �خ�� �� معرض �عر�فھ 
ملرونة للملك العام قد اتخذ مواقف ت�سم با

و�ع�� عن مدى عمق التطور الذي ما ف�� يم�� 
قراراتھ �� املوضوع، و�ت�� ذلك من خالل أ�م 
القرارات عن مجـلس الدولة الفر�سـي فـي �ذا 

" حيث تب�� Société le bétonالباب، إنھ قرار"
ا��لس معيارا يقوم ع�� أساس عنصر�ن 

 رئ�س�ن : 

�ول و�و تخصيص املال ملرفق  العنصر
عام، أما العنصر الثا�ي ف�و ال��يئة ا��اصة 
ل�ذا املال. وقد تم تفس�� �ذا املعيار تفس��ا 
موسعا إ�� حد أمكن معھ القول بأن امللك 
العمومي ال ��م املوضوع ذاتھ فقط، بل إنھ قد 
��م ح�� توا�عھ وذلك حسب ا��االت ال�� �عود 

، أما بال�سبة 49بت ف��اللمحاكم ا��تصة ال
للقضاء املغر�ي، فنجد بأنھ فسر مبدأ 
�ستعمال من طرف ا��ميع تفس��ا واسعا 
واعتمده �أساس للتمي�� ب�ن �مالك العامة 

 .50و�مالك ا��اصة

                                                             
م��عة أسابر��ل، ال��عة دمحم �ح�ا : المغرب اإلدار�،  - 49

-350ص ، ص 2016الخامسة مع آخر المستجدات �نجة، 
351. 

دمحم عامر�: الملك العمومي �المغرب، أ�روحة لن�ل د�توراه  - 50
في الحقوق، جامعة دمحم الخامس �ل�ة العلوم القانون�ة 

، 1994الر�ا�، سنة  -واالقتصاد�ة واالجتما��ة، أكذال
 .124-123ص

استقر القضاء الفرنسي �عد ممارسة �و�لة على مجموعة من  -
 ي :العوامل وتتلخص في ما یل

 .إلزام�ة تملك الملك ألحد األشخاص القانون العام 

 .أن ��ون هذا الملك مخصصا تخص�صا عاما 
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فاألمالك العمومية �� �موال العقار�ة 
و�موال املنقولة سواء �انت �ذه �موال 
مخصصة ��دمة املرافق العامة وذلك وفقا ملا 
جاء �� �ج��اد القضا�ي ��كمة النقض 
الفر�سية (ال�� �انت تنظر إذ ذاك �� طلبات 
النقض املقدمة ضد أح�ام ا��اكم)، وذلك �� 

: إن  1957أكتو�ر  28خ حكم�ا الصادر بتار�
�مالك العامة للسكك ا��ديدية ال �شمل فقط 
السكك ا��ديدية ولك��ا �ش�ل جميع �مالك 
املعدة للمرفق العمومي ا��اص بالسكك 
ا��ديدية...، وترتبط طبيعة امللكية العامة 
بالتخصيص ا��اص املعد للعموم أو باإلعداد 

 ا��اص باستغالل مرفق عمومي".

�ج��ادات القضائية الصادرة و�� �عض 
عن ا��اكم �دار�ة و�الرغم من قل��ا، نالحظ 
محاولة القضاء اعتماد املعيار�ن معا " معيار 
التخصيص الفع�� ومعيار التخصيص القانو�ي 
أيضا إلضفاء صفة العمومية ع�� ملك من 
�مالك و�ذا �� إحدى القضايا املطروحة ع�� 

 2002/12/10ار�خ "ا��كمة �دار�ة بفاس بت
وحيث إن املقصود فق�ا وقضاءا باألموال العامة 
سواء �انت للدولة أو ل��ماعات أو املؤسسات 
العمومية،�� تلك الوسائل املادية ال�� �ستع�ن 
��ا ا���ات �دار�ة ع�� ممارسة �شاط�ا خدمة 
للصا�� العام و�ش��ط العتبار�ا أمو� عامة أن 

امة بالفعل أو ت�ون مخصصة للمنفعة الع
بمقت��� القانون من ج�ة أخرى، والتخصيص 
بالفعل معناه رصد املال العام الستعمال 

                                                                                         
أن ��ون الملك المخصص للمرفق العام قد أعد إعدادا خاصا یتالءم 

 مع الو�ائف واألغراض التي یهدف إل�ها المرفق.

ا��م�ور مباشرة، أما التخصيص بالقانون ف�و 
م�� ينص القانون ع�� اعتبار مال مع�ن من 

 51�موال العامة.

املطلب الثالث : وضعية موارد أمالك 
 ا��ماعات ال��ابية 

اعية ال��ابية ��م�شا �عرف �مالك ا��م
وا��ا، من خالل القوان�ن املنظمة ل�ا من ج�ة، 
مما يؤدي إ�� انخفاض املداخيل امل��تبة عن �ذه 
�مالك، سواء �علق �مر باألمالك العامة أو 
ا��اصة، ال���ء الذي يجعل �مالك ا��ماعية 
باختصار ال �ستجيب لدور�ا املا�� والتمو��� 

 واء.و�جتما�� ع�� حد س

ذلك أن النظام القانو�ي لألمالك ال��ابية 
املعمول بھ حاليا، �عود إ�� ع�د �ستعمار، 
و�التا�� ف�و ال يرا�� املتطلبات التنمو�ة 
ل��ماعات ال��ابية والدور املنوط ��ا �� �ذا 
امليدان، وقد �ان من املفروض أن تتغ�� 
الوضعية باستقالل املغرب، ومحاولة ان��اجھ 

لالمركز�ة، من خالل التنظيم ا��ما�� سياسة ا
�ول و�خ��، خصوصا وأن الواقع ا���� �غ��، 
وأصبح بمقتضاه النظام القانو�ي لألمالك 
ا��ماعية ن�يجة ل�ذه التطورات من عداد 
�شياء املتجاوزة، لكن �ذا التغ�� املرتقب لم يتم 
�� �تجاه �يجا�ي، بل أ�ى مؤكدا للوضع 

�و استمرار�ة السلطة املقيدة ال�� السابق، أال 
تتوفر عل��ا السلطات العليا، �� مجال إدارة 

                                                             
دمحم األعرج، القانون اإلدار� المغر�ي، الجزء ال�اني، من�ورات - 51

لمجلة المغر��ة لإلدارة المحل�ة والتنم�ة، سلسلة مواض�ع ا
 .34-33، ص.ص: 2011،م�رر 74الساعة، العدد 
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 52وتدب�� �مالك ال��ابية.

إن استعراض وضعية موارد �مالك 
ا��ماعية يظ�ر أن �ذه �خ��ة ت�سم ببعض 
املظا�ر السلبية ال�� تؤثر ع�� دور�ا التنموي 

و�مكن إجمال �ذه  53و�التا�� تحد من مدخول�ا
املظا�ر �� عدم مالئمة النظام القانو�ي لألمالك 
ا��ماعية (الفقرة �و��)، ثم ضعف عائدات 

 �مالك ا��ماعية (الفقرة الثانية).

الفقرة �و�� : عدم مالئمة النظام 
 القانو�ي لألمالك ا��ماعية 

إن �دارة ا��ماعية مطالبة من أجل 
ات �ستجابة لفلسفة �صالح املؤسسا�ي للوحد

ال��ابية بأن �شتغل وفق منطق �دارة املواطنة 
امل�لفة بإحداث و�رادة املرافق والتج���ات 
العمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب 
للمواطن�ن بمنطق �دارة التجار�ة أو املقاولة 
املع�ود ل�ا بممارسة أ�شطة تجار�ة وصناعية 
وخدماتية و�دار��ا إدارة تجار�ة من شأ��ا دعم 

وارد ا��ماعات وال��وض بمصادر تمو�ل م
 م��اني��ا.

إن �ذه الفلسفة لتقت��� بالضرورة 
تجاوز نمط �دارة ا��ار�ة ��ا العمل �� عدة 

                                                             
جماعة –ص�اح هدار: تمو�ل الجماعات القرو�ة �المغرب  -52

رسالة لن�ل دبلوم الماستر، في  –لقصابي تكوست نموذجا
، القانون العام، �ل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتما��ة

 – 2009السنة الجام��ة:  –س�ات–جامعة الحسن األول 
 .68، ص 2010

المهد� بنم�ر: الجماعات المصل�ة والممارسة المال�ة �المغرب،  -53
 .63مرجع سابق، ص 

 54جوانب ومستو�ات.

فاألمر �ستوجب بالدرجة �و�� عقلنة 
منا�� وطرق إدارة ذمة ا��ماعات املالية 
والعقار�ة عن طر�ق توحيد وتحي�ن النصوص 

، حيث أن 55القانونية املنظمة للملك ا��ما��
الواقع �ش�د ع�� �عدد �ذه النصوص و�ش�ي��ا 

/ ظ���  1914ب�ن عدة نصوص قانونية (ظ��� 
 56).1954/ ظ���  1921

إن مراجعة �ذه النصوص صار أمرا 
 حتميا لالعتبارات التالية :

فمن ج�ة ال �عقل �ستمرار �� تطبيق 
�� متكيفة مع نصوص شاخت و�رمت وصارت غ

واقع تدب�� ا��ماعة ومع �صالحات ال�� عرف�ا 
مجال الالمركز�ة باملغرب وعدم مطابق��ا للواقع 
�داري و�قتصادي و�جتما�� للمغرب �لفية 

 الثالثة.

ومن ج�ة أخرى �س�ب �عقيد �ذه 
النصوص و�عارض أح�ام�ا أحيانا وطول 

                                                             
المص�فى معمر: "آفاق تحق�ق التمو�ل الذاتي للجماعات  -54

دراسة على ضوء أح�ام القانون التن��مي رقم  –التراب�ة 
مجلة العلوم القانون�ة، سلسلة  –علق �الجماعات" المت 113.14

الدراسات الدستور والس�اسة، عدد تحت عنوان "التدب�ر المحلي 
والح�امة التراب�ة على ضوء القوان�ن التن��م�ة الجدیدة، العدد 

 .30،ص 2016الر�ا�،  -، م��عة األمن�ة4الرا�ع 
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. 
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دب�� امللك �جراءات واملساطر املقررة �� إدارة وت

 ا��ما��.

�انت �ذه بصورة موجزة أ�م املظا�ر 
السلبية ال�� �عا�ي م��ا �طار القانو�ي املنظم 
لألمالك ا��ماعية ال��ابية، و�� مظا�ر تقت��� 
أول ما تقتضيھ الت��يل بتقو���ا و�صالح�ا ح�� 
�ساير النصوص القانونية والتنظيمية، 

جانب أول، ومتطلبات الواقع ا��ما�� ا��ا�� من 
وت�شيط قطاع �مالك ا��ماعية، وتجن�بھ 

 57�فوات ال�سي�� ال�� �عرف�ا من جانب آخر.

ولعل أ�م املق��حات ال�� يجدر الت��يل 
 ��ا، �� تصورنا :

  أن تجمع النصوص املتعلقة بأمالك
ا��ماعات ال��ابية �� نص يأخذ 
ب�ل املستجدات ال�� �عرف�ا نظام 

 امللكية العامة وا��اصة.
  أن تكيف وثيقة م��انية ا��ماعة مع

�صالحات ال�شر�عية وذلك 
بإعادة ترت�ب موارد �مالك، 

 طبقا للمعيار ا��ديد
  أن يوضع نص قانو�ي يضمن طرق

�نتفاع من �مالك العامة 
ا��لية وشروط�ا ع�� غرار ظ��� 

املتعلق باحتالل  1998نون��  30
 58امللك العمومي للدولة مؤقتا.

                                                             
جماعة  –ص�اح : تمو�ل الجماعات القرو�ة �المغرب   هدار -57

 .72، مرجع سابق، ص –لقصابي تكوست نموذجا 
: مال�ة الجماعات المحل�ة ب�ن دواعي التجدید وآفاق  أم�ن ر�لمة -58

الت�و�ر، من�ورات مجلة مسالك في الفكر والس�اسة واالقتصاد، 

أن  -ملا تقدم-إن من غ�� املقبول  ثم
�ستمر العمل �� مغرب القرن الواحد والعشر�ن 
بأح�ام ومقتضيات ونصوص الزالت تحمل خاتم 

 .سلطة ا��ماية

الفقرة الثانية : ضعف عائدات �مالك 
 ا��ماعية 

�عد أمالك ا��ماعات ال��ابية من الر�ائز 
ف�� �ساسية للموارد الذاتية ال�� �ستفيد م��ا. 

تلعب دورا م�ما �� ت�سيق ا��ركة �قتصادية 
، إ�� درجة وصف�ا ب��وة ا��ماعات 59ا��لية
، ف�� املتحكم �� غ�� وفقر الوحدات 60ال��ابية

 ال��ابية.

ف�� وسيلة م�مة لتنمية املوارد املالية 
الذاتية إ�� جانب �يرادات �خرى �ا��بايات 

أمالك  والرسوم، إضافة إ�� أنھ �لما زاد ��م
ا��ماعات ال��ابية وتنوعت أصناف�ا، �لما 

تغل ذلك �� خلق اس�ثمارات عمومية، أو سا
مع شر�اء آخر�ن �� إ�شاء الب�يات  الدخول 

وذلك ��  61التحتية واملرافق العمومية ال��ابية

                                                                                         
"الجماعة التراب�ة، الجهو�ة المتقدمة ورهان الح�امة" تحت عنوان 
 .89، ص 2015، 29/30عدد مزدوج 

: التدب�ر االقتصاد� للجماعات المحل�ة �المغرب،  سع�د الم�ر�  -59
 .297مرجع سابق، ص 

60- Mohamed Sbihi : « La gestion des finances 
communales », op.cit, p : 205. 

 ال�ة :من خالل المواد الت -61
 من القانون التن��مي للجماعات والمقا�عات رقم 130المادة 

113.14 
 111.14من القانون التن��مي للجهات رقم  145المادة 

من القانون التن��مي للعماالت واألقال�م رقم  122المادة 
112.14 
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، بحيث 62طر�ق مسا�م��ا بأرصد��ا العقار�ة

ت�ون خاضعة ��ميع التصرفات القانونية 
امل املد�ي، �البيع والشراء املتعلقة بالتع

 63واملبادلة والكراء.

رغم تلك ��مية، فإن �مالك ا��ماعية 
ال��ابية ما زالت تلعب دورا ثانونا، وذلك راجع 
ملردود�ا الض�يل جدا إ�� حد عدم قدرتھ ع�� 
مسايرة متطلبات التنمية ا��لية، وم�ما اختلف 
��م ممتل�ات ا��ماعات بالنظر إلم�انا��ا 

�غرافية و�قتصادية، فإن �سبة مسا�م��ا ا�
ضمن مجموع املوارد �جمالية �� تمو�ل نفقات 

 64.%6ا��ماعات ال��ابية لم تتجاوز عتبة 

ودليل ذلك أن ناتج دخل ممتل�ات 
من مجموع  %3,69البلديات لم تتجاوز �س�تھ 

من  %2,17مداخيل ال�سي�� ولم تتعدى 

                                                                                         
�الح� أن أح�ام هذه المواد تنص على أنه �م�ن للجماعات 

ات التنم�ة المحل�ة وشر�ات التنم�ة التراب�ة تأس�س وتدب�ر شر�
الجهو�ة وشر�ات التنم�ة إما ���ل أحاد� أو �اشتراك مع 
أشخاص اعت�ار�ة أخر� خاضعة للقانون العام أو الخاص مما 

 �ف�د �أنه ال �م�ن إجراء هذه ال�راكة مع أشخاص ذات��ن.
به�جة هس�ر، الجماعة المقاولة �المغرب (األسس، المقومات  -62

، م��عة 5ات)، سلسلة الالمر�ز�ة واإلدارة المحل�ة، العدد والرهان
 .145ص  2010�وب بر�س، الر�ا� ال��عة األولى 

دمحم بوج�دة وم�لود بوخال، أمالك الجماعات المحل�ة وه��اتها،  -63
 .19مرجع سابق، ص 

دمحم اإلمام ماء الع�ن�ن، ن�ام األمالك الجما��ة ورهانات  -64
رب، أ�روحة لن�ل الد�توراه في القانون التنم�ة المحل�ة �المغ

العام، جامعة دمحم األول، �ل�ة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة 
، ص : 2007 – 2006واالجتما��ة، وجدة، السنة الجام��ة 

230. 

، 198865الية املداخيل �جمالية برسم السنة امل
فيما وصلت عوائد أمالك الوحدات ال��ابية ما 

ثم  2009مليون در�م سنة  1709مجموعھ 
مليون در�م �� سنة املوالية ممثلة ��  1839

من مجموع مداخيل ا��ماعات و�� نفس  6,7%
 1974بما مجموعھ  2011ال�سبة امل��لة سنة 

 2012مليون در�م سنة  2117مليون در�م ثم 
، و�� 66من مجموع تلك املداخيل %7,36أي 

�سب جد ضعيفة ملوارد مالية ذاتية املفروض أن 
�ش�ل أداة تمو�ل داعمة للم��انية ا��لية 
بالنظر إ�� �رصدة العقار�ة ال�� تتوفر عل��ا 
مختلف الوحدات ال��ابية و�ن ب�سب متفاوتة، 
وع�� �م�انيات املتاحة ل�ا لتنمية احتياطا��ا 

� تتأ�ى أساس�ا من �قتناء مجانا أو العقار�ة ال�
بمقابل أو عن طر�ق �بات أو وصايا أو ع�� نقل 
ملكية عقار�ة إ�� ا��ماعات ال��ابية من طرف 
الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة 

 67عمومية.

يرجع ضعف وتد�ي مردود �ذه �مالك إ�� 
 عدة أسباب نذكر م��ا :

ظيمية املؤطرة تقادم النصوص القانونية والتن -
 ل�ا.

                                                             
دمحم الح�اني، م�اهر التنم�ة المحل�ة وعوائقها (الجماعات  -65

ال��عة  الحضر�ة والقرو�ة نموذجا)، م��عة بنم�مون، وجدة،
 .115، ص 1998األولى، 

، الجزء 2012تقر�ر المجلس األعلى للحسا�ات، برسم سنة  -66
ال�اني، الكتاب األول من�ور �الموقع االلكتروني 

www.coursdescomptes.ma 16، ص. 
نمو�ة ب�ن آمال بل�قر، تدب�ر الجماعات التراب�ة للم�ار�ع الت -67

إكراهات الواقع ومت�ل�ات التنم�ة الجهو�ة المندمجة، مرجع 
 .98سابق، ص مرجع سابق، ص 
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�غليب املص��ة السياسية ع�� املص��ة  -

العامة مما ينعكس ع�� استمرار�ة تطو�ر 
 �ستغالل

�متثال لتوج��ات السلطة املركز�ة أو ممثل��ا  -
ا��لي�ن ن�يجة املستوى الثقا�� الضعيف ألغلب 

 املنتخب�ن ا��لي�ن.

 عدم استقرار ا��لس ا��ما�� رغم وجود مبدأ -
استمرار�ة املرفق العام فإنھ يؤدي إ�� شلل 
املشار�ع �� غياب أغلبية قارة بجانب رئ�س 

 68ا��لس.

ضعف الت�و�ن بال�سبة للموظف�ن السا�ر�ن  -
ع�� تدب�� �مالك ا��ماعية ونخص بذكر �نا، 
مص��ة املمتل�ات ا��ماعية، وكذلك �مر 
بال�سبة للمنتخب�ن ا��ماعي�ن، فضعف ت�و���م 

ا مستوى الثقا�� يؤدي إ�� عدم استطاع��م وكذ
الدفاع عن املشار�ع واملق��حات املراد إنجاز�ا 
ع�� امللك ا��ما��، ال���ء الذي يفوت الفرصة 
ع�� ا��ماعات ال��ابية من لعب دور�ا التنموي، 
وكذا �ستفادة من املزايا ال�� تقدم�ا والفرص 

 .69�قتصادية ال�� ت�يح�ا

تدخل لسلطة الوصاية �� استغالل امللك  تأث�� -
ا��ما��، بحيث معظم القرارات ا��الس 
ا��ماعية ال��ابية بما ف��ا تدب�� ممتل�ات 
ا��ماعية ال ت�ون قابلة للتنفيذ إال إذا صادقت 
                                                             

عبد الواحد توالن، عقلیة استغالل األمالك العمومیة (نموذج  -68
بلدیة سباتة). رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة 

واالقتصادیة واالجتماعیة، الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة 
، ص 2000-1999عین الشق الدار البیضاء، السنة الجامعیة : 

67. 
69-Mohammed Boujida, d’exploitation rationnel du 

patrimoine de collectivités locales, REMALD, 
N° 9, 1994, p 75. 

 عل��ا السلطة �دار�ة ا��تصة.

إن املالحظ أن �ذه ال�يئات تصطدم �� 
عل��ا الغالب بوجود قيود تقنية تفرض�ا 

السلطات املركز�ة �� الوقت الذي نجد فيھ أن 
املنظور ا��ديد للنظام الوصا�ي أصبح يتمحور 
حول تدعيم استقاللية ا��ماعات ال��ابية، 
بإزالة �شراف املسبق و�قامة مراقبة الحقة 
أك�� حركية وجعل املنتخب أك�� شعورا 

 70باملسؤولية.

�عد دراس�نا للنصوص القانونية ال�� �� 
�طار القانو�ي لألمالك ا��ماعية، ات�� لنا 
بامللموس أن أغلب �ذه النصوص أصبحت 
أح�ام�ا متجاوزة �س�ب �عقد�ا وقدم 
مساطر�ا، ألن معظم�ا �عود لف��ة ا��ماية، كما 
أ��ا لم �عد تواكب متغ��ات العصر و�كثنف�ا 
الغموض وعدم شمولي��ا �� معا��ة كث�� من 

تطورات �قتصادية ا��وانب وعدم مسايرة ال
ال�� �ش�د�ا املغرب، فمن غ�� املنطقي أن تبقى 
�ذه ال��وات عرضة للتدب�� العشوا�ي وتأط���ا 

 القانو�ي �عود للقرن املا���.

أما فيما يتعلق باإلجراءات ال�� نرا�ا 
مناسبة للمحافظة ع�� �ذه �مالك وتنمي��ا 
وعقلنة استغالل�ا لتحقيق التنمية ا��لية، 

�� �� تمتيع ا��ماعات ال��ابية بنظام تدب�� فتتج
أمالك�ا ع�� غرار ما �سري ع�� الدولة، وتحي�ن 
                                                             

دراسة تحل�ل�ة  –دمحم بن �لحة، الن�ام الجماعي المغر�ي  -70
للم�ونات ال��ر�ة والمال�ة والوصائ�ة، أ�روحة لن�ل د�توراه 
الدولة في القانون العام، جامعة الحسن ال�اني، �ل�ة العلوم 
القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتما��ة، الدار الب�ضاء، السنة 

 .90، ص 1999 – 1998الجام��ة : 



الجيو/استراتيجي لتدبير إشكالية الهجرة الدولية في المغربالبعد    2021العدد الرابع دجنبر  

 

2737- 8152 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

                      
مجلة القانون و المجتمع   
 

110 
واستكمال النظام القانو�ي بمقتضيات جديدة 
تتو�� ضمان تدب�� فعال لألمالك، من أجل 

 تحقيق ��داف التالية:

  تب�� ا���امة �� تدب�� امللك
 ا��ما�� كخيار اس��اتي��.

  ��إدخال أساليب جديدة ومرنة ع
مستوى التدب�� �سمح ل��ماعات 

ال��ابية أن ت�ون جماعة مقاولة 
 أك�� م��ا جماعة �سي��ية.

  تحس�ن ا��افظة ع�� امللك
 ا��ما��.

  تقو�ة املراقبة ع�� �مالك
ا��ماعية.

  

 الئحة املراجع:

 Charles Debbash et autres : Institutions  et droit administratif, biens expropriation, 
travaux publics, presses Universitaires de France, 1er édition 1982, p 25 et suivants. 

 Driss Bassri, « la décentralisation au Maroc : de la commune à la région » édition 
NATHAN, paris, 1994, p : 122. 

 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. 

 Mohamed Sbihi : « La gestion des finances communales », op.cit, p : 205. 
 Mohammed Boujida, d’exploitation rationnel du patrimoine de collectivités locales, 

REMALD, N° 9, 1994, p 75. 
  أحمد أجعون، التنظيم �داري املغر�ي ب�ن املركز�ة والالمركز�ة، ا��لة املغر�ية لإلدارة ا��لية

 .211، ص 2013، 36وأعمال جامعية، العدد والتنمية، سلسلة مؤلفات 
  أحمد لواء الدين، تدب�� �مالك العامة ل��ماعات ا��لية الواقع و�فاق، "رسالة لنيل دبلوم

 .5، ص 2001-2000الدراسات العليا املعمقة، جامعة ا��سن الثا�ي، الدار البيضاء، 
 تدب�� ا��ماعات ال��ابية للمشار�ع التنمو�ة ب�ن إكرا�ات الواقع ومتطلبات التنمية  آمال بلشقر :

ا���و�ة املندمجة، أطروحة لنيل ش�ادة الدكتوراه �� القانون العام، جامعة دمحم ا��امس، 
 – 2014الر�اط، �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية، سال، السنة ا��امعية : 

 .97، ص 2015
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 مالية ا��ماعات ا��لية ب�ن دوا�� التجديد وآفاق التطو�ر، م�شورات مجلة مسالك  أم�ن ر�لمة :

�� الفكر والسياسة و�قتصاد، تحت عنوان "ا��ماعة ال��ابية، ا���و�ة املتقدمة ور�ان ا���امة" 
 .89، ص 2015، 29/30عدد مزدوج 

 الية باملغرب" سلسلة الالمركز�ة وا��ماعات بنم�� امل�دي: "ا��ماعات ا��لية واملمارسة امل
 .59، ص 1994ا��لية، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 

  يجة �سكر، ا��ماعة املقاولة باملغرب (�سس، املقومات والر�انات)، سلسلة الالمركز�ة��
 .145ص  2010، مطبعة طوب بر�س، الر�اط الطبعة �و�� 5و�دارة ا��لية، العدد 

 ر�ر ال��نة �س�شار�ة ل��عو�ة حول ا���و�ة املتقدمة، م�شورات ا��لة املغر�ية لإلدارة تق
 .82، ص 2011، 241ا��لية والتنمةي، سلسلة "نصوص ووثائق"، عدد 

  ا��زء الثا�ي، الكتاب �ول م�شور باملوقع 2012تقر�ر ا��لس �ع�� ل��سابات، برسم سنة ،
 .16، ص www.coursdescomptes.ma�لك��و�ي 

  ،زكر�اء العماري، القانون العقاري، مختلف النصوص ال�شر�عية والتنظيمية املتعلقة بالعقار
، م�شورات مجلة القضاء املد�ي، مطبعة املعارف 9سلسلة "نصوص ووثائق قانونية" العدد 

 .268 – 255، ص 2015ة، الر�اط، الطبعة الثاني –ا��ديدة 
  ،ز�ور باملد�ي، امللك ا��ما�� باملغرب دراسة نظر�ة، بحث لنيل ش�ادة املاس�� �� القانون العام

 .40، ص 2014-2013السنة ا��امعية :  –سطات  –جامعة ا��سن �ول، �لية ا��قوق 
 لدكتوراه �� القانون سعيد امل��ي، التدب�� �قتصادي ل��ماعات ا��لية باملغرب، أطروحة لنيل ا

العام، �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية، جامعة دمحم ا��امس السو����، الر�اط، 
 .296، الر�اط، ص 2007 – 2006السنة ا��امعية، 

  رسالة لنيل  –جماعة لقصا�ي ت�وست نموذجا–صباح �دار: تمو�ل ا��ماعات القرو�ة باملغرب
نون العام، �لية العلوم القانونية و�قتصادية و�جتماعية، جامعة ا��سن دبلوم املاس��، �� القا

 .68، ص 2010 – 2009السنة ا��امعية:  –سطات–�ول 
  4عبد الواحد القر����، التنظيم �داري املغر�ي، سلسلة إضاءات �� الدراسات القانونية العدد ،

 .98و 97، ص 2016 –الر�اط  –مطبعة �منية 
 حد توالن، عقلية استغالل �مالك العمومية (نموذج بلدية سباتة). رسالة لنيل دبلوم عبد الوا

الدراسات العليا املعمقة، جامعة ا��سن الثا�ي، �لية العلوم القانونية و�قتصادية 
 .67، ص 2000-1999و�جتماعية، ع�ن الشق الدار البيضاء، السنة ا��امعية : 

 ارة ا��لية الالمركز�ة باملغرب" مطبعة النجاح ا��ديدة الدار فاطمة السعيدي مزورع : "�د
 .265و 264، ص 2003البيضاء، الطبعة �و�� 
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  دراسة حالة ا��لس ا��ما�� بمراكش رسالة  –قلبيوي دمحم ع�� : تدب�� �مالك ا��ماعية العامة

القانونية و�قتصادية  لنيل دبلوم املاس�� �� القانون العام، جامعة القا��� عياض، �لية العلوم
، م�شور باملوقع �لك��و�ي : العلوم 2009-2008وا��ماعية، مراكش، السنة ا��امعية، 

 .16، ص MarocDroit.comالقانونية 
  دمحم أشر�ي : الظ��� الشر�ف �� القانون العام املغر�ي، جامعة ا��سن الثا�ي، �لية العلوم

، مطبعة 1أطروحات ورسائل جامعية، السلسلة العر�ية القانونية و�قتصادية و�جتماعية، 
  .39، ص1983-1403النجاح ا��ديدة، الدار البيضاء، الطبعة �و�� 
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