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 مقدمـــــة 

وبالتالي تمتعها باالستقالل  1تعتبر الجماعات الترابية أشخاصا معنوية عامة خاضعة للقانون العام  

اإلداري والمالي، وبهذه الصفة فقد خولها المشرع االضطالع بمجموعة من االختصاصات 

ى المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي، الشيء الذي والصالحيات في مختلف المجاالت، إن عل

يفرض ضرورة توفرها على إمكانات وموارد مالية ذاتية كفيلة بتمكينها من القيام باالهداف التي باتت 

مطالبة بتحقيقها، والمتمثلة أساسا في تقديم الخدمات األساسية للساكنة المحلية، وكذا إنجاز مشاريع 

 ، بغية الرفع من قدراتها التمويلية.استثمارية وتنموية

 ةقانوني ملكية اتملكه الترابية للجماعة يمكن التي األمالك مختلف" تشمل التي الجماعية األمالك وتشكل

 لترابية،ا الجماعات ميوانيات تمويل مصادر من أساسيا مصدرا ،"وعقارات ومنقوالت أموال من تامة،

 من الرفع يف المساهمة شأنها من قانونية بتصرفات األحيرة ههذ قيام جراء مداخيل من توفره قد لما

 اتالخدم على رسوم فرض عبر أخرى، جهة ومن جهة، من هذا كراء أو بيع من الذاتية، مواردها

 الخواص حدأ شغل عن المتأتية المداخيل تلك وكذا التنبر، ذلك مثال الجماعة تقدمها التي األساسية

 مهني. أو صناعي أو جاريت لغرض الجماعي العام للملك

وقد عمل المشرع على وضع إطار قانوني يحكم نطام األمالك الجماعية بصنفيها العامة والخاصة، 

وأهم مالحظة تثار بهذا الخصوص تتمثل في قدم وتعدد النصوص القانونية المؤطرة للمجال، حيث 

أخرى، نجد أن المشرع  ترجع لفترة فرض الحماية الفرنسية على المغرب هذا من جهة، ومن جهة

–يميز بين األمالك الخاصة بالجماعات المتواجدة بالمدار الحضري، )البلديات( والمنظمة بموجب 

رية( ، وبين تلك المتواجدة بالمدار القروي )الفيئات المجهزة بشؤون إدا2 1921 أكتوبر 19ظهير 

مالك الجماعية وأصنافها، . وتحدد هذه النصوص طبيعة األ19543يوليو  28-مؤطرة بمقتضى ظهير 

 وكذا طرق تدبيرها.

                                                           
، 0112يوليوز  29الموافق ل  1432من شعبان  27الصادر في  1.11.2011الصادر بتنفيذه الضهير الشريف رقم  2011من دستور  135الفصل  1

 3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر، بتاريخ  5964الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
 .1022، ص 1921نونبر  15بتاريخ  446الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1921أكتوبر  19 صادر فيال الظهير الشريف 2
 .2028، ص 1954يوليوز  16، بتاريخ 2177، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1954 يونيو  28 الصادر في الظهير الشريف 3



2 

 

وتم االعتراف للجماعات الترابية باالستفادة من مداخيل عن الخدمات المقدمة، بمناسبة شغل أو 

والقانون  30.894استغالل الملك الجماعي لألغراض اآلنف ذكرها أعاله، مع صدور القانون 

39.075. 

، 2011ورش الالمركزية، وخاصة مع صدور دستور  وتماشيا مع التطورات الحاصلة على مستوى

المتعلق بالعماالت  112.14، 6المتعلق بالجهات 111.14والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 

. أصبحت هذه الوحدات تتمتع بصالحيات مهمة فيما يرتبط 8المتعلق بالجماعات 113.14، 7واألٌقاليم

ر أمالكها، كما تم تخويل رؤساء مجالس الجماعات الترابية بتولي مجالسها، التداول في مسألة تدبي

اختصاصات فعلية، في كل ما يتعلق بالعمليات التي من شأنها المساهمة في تحسين المردودية المالية 

للجماعة من قبيل، تفويت أو كراء أو مبادلة،  وكذلك منج إمكانية شغل الملك العام الجماعي بشكل 

 مؤقت.     

على اعتبار  ة موضوعنا، من خالل الدور التمويلي الذي تشكله مداخيل األمالك الجماعية،وتظهر أهمي

 مواردها فع منأنها من المشموالت األساسية لميزانيات الجماعات الترابية،وبالتالي المساهمة في الر

ها. لمنوطة با دافالمالية بغية تعزيز استقالليتها المالية، ومعه ستكون قادرة على القيام بتحقيق األه

وانب كل ج ويبقى ذلك رهين بمدى حسن تدبير تلك األمالك وحمايتها. وهو ما دفعنا لمحاولة مالمسة

ة شكاليالموضوع بغية الخروج بخالصات من شانها تقديم اإلضافة المرجوة، وذلك عبر طرحه وفق إ

 ؟دودية'ورهانات المرمحورية تتمثل في: "مداخيل أمالك الجماعات الترابية بين هاجس التدبير، 

 وعن هذه اإلشكالية تتفرع العديد من التساؤالت من قبيل:

                                                           
من ربيع الثاني  21الصادر في  1.89.187لمحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه ضهير رقم يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات ا  30.89القانون    4

 1573، الصفحة 4023(، الجريدة الرسمية عدد 1989نونبر  21)1410
لمحلية، الصادر المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات ا 39.07القانون  5

ـ، 2007دجنبر  31يخ ، الصادرة بتار5591، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2007دجنبر  7الصادر بتاريخ  1.07.209بتنفيذه الظهير الشريف رقك 

 4688ص
يوليو  7) 1436رمضان  02. الصادر بتاريخ، 31.15.8، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم جهات. المتعلق بال14111.القانون التنظيمي رقم  6

 .6585(. الصفحة 2015يوليو  23) 1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380(. بالجريدة الرسمية عدد 2015
 7) 3614رمضان  20 . الصادر بتاريخ،41.15.8، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم عماالت واألقاليم. المتعلق بال14211.القانون التنظيمي رقم  7

 .6625(. الصفحة 2015يوليو  23) 1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380(. بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليو 
يوليو  7) 4361رمضان  20. الصادر بتاريخ، 1.15.85. المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 113.14القانون التنظيمي رقم  8

 .6660(. الصفحة 2015يوليو  23) 1436شوال  6درة بتاريخ ، الصا6380(. بالجريدة الرسمية عدد 2015
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حصيلها؟ تيتم  ما هو نظام األمالك الجماعية؟ وكيف يتم تدبيرها؟ وما هي مداخيل تلك األمالك؟  وكيف

 تحسينلما هو واقع مداخيل أمالك الجماعات الترابية؟ وأخيرا نتساءل عن أهم الحلول الممكنة 

 دية األمالك الجماعية؟ مردو

 مقاربتنا للموضوع ستتم وفق التصميم التالي:

 اإلطار القانوني لمداخيل األمالك الجماعية المبحث األول: 

 شكاالتية واالواقع مداخيل األمالك الجماعية ضمن ميزانيات الجماعات الترابالمبحث الثاني: 

     المرتبطة بها. 
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 القانوني لمداخيل األمالك الجماعية إلطارالمبحث األول: ا

لك ليها، لذسندة إوسيلة مهمة تساعد الجماعات الترابية في القيام بالمهام الم األمالك الجماعيةتعتبر 

م أنت خاصة ذا كاإجعل المشرع مسألة تنظيمها يتم وفق إطار قانوني محدد، يبين طبيعتها القانونية فيما 

لب )المط مالك الجماعية لجهات معينة ووفق طرق وإجراءات محددةوأوكل أمر تدبير األ عامة،

مشرع حق ها اللما قد تساهم به تلك األمالك ضمن مداخيل ميزانية الجماعة، فقد خول (. وبالنظراألول

اول استخالص مجموعة من الرسوم واألتاوى تندرج ضمن مداخيل األمالك الجماعية، وهو ما سنح

 .ثانيرصده من خالل المطلب ال

 المطلب األول: نظام األمالك الجماعية وتدبيرها

ء ري، الشياألداتعتبر الجماعات الترابية أشخاصا معنوية عامة، وهي بذلك تتمتع باالستقالل المالي و 

ة ضرور الذي يفرض توفرها على موارد مالية تشكل األمالك جزءا مهما منها، وهو ما يدفعنا إلى

ر تلك تدبي ي الذي يحكم األمالك الجماعية )الفرع األول( ثم إن مسألةالتعرف على اإلطار القانون

 األمالك تعهد ألجهزة محددة، ووفق إجراءات معينة، )الفرع الثاني(.

 الفرع األول: نظام األمالك الجماعية

إن األمالك الجماعية باعتبارها مصدرا أساسيا من مصادر تمويل ميزانيات الجماعات الترابية، أو   

المفروض أن تكون كذلك، وهي مجموع ما يمكن أن تملكه الجماعة الترابية باختالف مستوياتها  من

)الجهة، العمالة أو اإلقليم، الجماعة(  من عقارات أو منقوالت، تمثل ثروة مادية واقتصادية واجتماعية 

ة على القيام باألهداف ، ويمكن اعتبارها كذلك اداة قانونية واقتصادية مهمة تساعد الجماعة الترابي9لها

المنوطة بها، وبالتالي المساهمة في  إنجاز مشاريعها االستثمارية بغية تقديم الحاجيات والخدمات 

المتعددة التي أصبحت على عاتقها، ويبقى ذلك رهين طبعا بازدياد حجم وتنوع أصناف تلك األمالك 

 .مردوديةلتكون أكثر 

نقولة خرى مة تنقسم إلى أمالك عقارية )الفقرة األولى(، وأوتبعا لذلك، يتضح أن األمالك الجماعي

 )الفقرة الثانية(.

 

                                                           
، 115العدد منية بنلمليح، واقع تدبير الملك العمومي المحلي ورهانات الحكامة المحلية، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،  -9

 .119، ص 2014أبريل -مارس
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 الفقرة األولى: األمالك الجماعية العقارية

كونها تتسم  إن أهم مالحظة يمكن إثارتها حول اإلطار القانوني المنظم لألمالك الجماعية عموما،  

ينة، ريخية معارتبطت بسياقات تاحيث الحماية بالقدم  والتعدد إذ نجد أغلب هذه النصوص تعود لفترة 

 أمام ليوما نحنونعتقد أنها لم تعد تساير التطورات الحاصلة، على مستوى ورش  الالمركزية خاصة و

لعامة الك ارحلة، كما أن هذه النصوص متفرقة، حيث يتبين أن األممعطيات لم تكن حاضرة في تلك الم

، 1921وبر أكت 19ك الموجودة بالمدار الحضري(  تخضع لظهير للجماعات الترابية )البلديات، اي تل

وي، تظل القر المتعلق باألمالك المختصة بالبلديات، فيما أن أمالك الجماعات المتواجدة ضمن المدار

نونية ، مما يستدعي في نظرنا ضرورة مراجعة الترسانة القا1954يونيو  28خاضعة ألحكام ظهير 

قانون  مشروعراة المتغيرات الحاصلة، وفي هذا الصدد ال بد من اإلشارة لالمؤطرة للمجال، بغية مجا

لذي لم ، متعلق بإصالح النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة باألمالك الجماعية وا02.09رقم 

 يصدر إلى اليوم.

 وتشمل االمالك العقارية للجماعات الترابية، مجموع األمالك العقارية التي ترجع ملكيتها لتلك

الجماعات، وتنقسم حسب نوعها إلى أمالك عامة، وأخرى خاصة، فأما األمالك العقارية العامة فهي، 

وتستطيع الجماعات الزيادة في  10مختلف األمالك التي تمتلكها الجماعات الترابية ملكية قانونية تامة، 

ء بوضعه رهن تصرف حجم أمالكها العامة كلما استجاب ملك ما لمعيار تخصيصه للمنفعة العامة، سوا

، وبالتالي إشباع حاجة من الحاجات 11العموم )جمهور الناس(، أو بجعله مخصصا لمرفق عمومي

 العامة للساكنة. وبهذه الصفة، ال يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة.

ويدخل ضمن األمالك العقارية العامة للجماعات، وهنا ال بد من التمييز بين تلك المتواجدة بالمدار 

 : 12، فيما يلي1921اكتوبر  19حضري، إذ تحدد حسب للفصل الثاني من ظهير ال

كذلك وعمومية، نة التماثيل وما شاكلها، الرحبات واألجاألزقة والطرق وتوابعها كاألثار البنائية مثل ال-

 عيون الماء والتجهيزات المعدة لإلنارة العمومية؛

                                                           
 .3، ص 2009ليل المنتخب، الطبعة األولى، دليل أمالك الجماعات المحلية، سلسلة د  10
  3محمد بوجيدة، تدبير األمالك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها، سلسلة المرشد اإلداري، الطبعة غير معروفة وكذلك السنة، ص   11
 .1022، ص 1921 نونبر 15بتاريخ  446الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1921أكتوبر  19 من الظهير الشريف 2أنظر الفصل   12
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المياه  فيها ات، ومجاري المياه واألحواض المجتمعةالمياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنو-

 لتوزيعها، وغيرها من التجهيزات التي تدخل في حكم األمالك العمومية.

( من 3أما فيما يخص أمالك الجماعات التي تقع في المدار القروي، فتتحدد حسب الفصل الثالث ) 

 :13، فيما يلي1954يونيو  28ظهير 

ون ة بشؤت المجهزوالساحات والبساتين أو الحدائق العمومية، والمحالالمسالك واألزقة والطرق، -

 ؛اإلنارة والبواليع

ها لمصابة بيات االعقارات، كاألسواق ومرافقها، والفنادق والمجازر، والحمامات المعدة إلزالة الطفيل-

 البهائم.

عيشها ان يية معينة كما يمكن مالحظته حول النصين السالفي الذكر، كونهما ارتبطا بمرحلة تاريخ  

القروي  لعالمالمغرب إثر فرض الحماية الفرنسية عليه، مما يعكس رغبة السلطات الفرنسية في إقصاء ا

ليها طلق عيماعات القروية، أو ما جوهو ما يظهر من خالل التأخر في إصدار النص المنظم ألمالك ال

ات ن سلطأت إدارية، كما يظهر بجالء حسب الفصل األول من نفس الظهير، بالفيئات المزودة بجماعا

عادة ألة إالحماية الفرنسية وسعت من الهوة القائمة بين المجالين الحضري والقروي. مما يطرح مس

ة، لمملكالنظر في هذه النصوص ومالءمتها مع التطورات التي حصلت على مستوى التنظيم الترابي ل

سنة يوز للترابية كما يسميها دستور فاتح يولوكذا االختصاصات التي باتت تضطلع بها الجماعات ا

 .2015والقوانين التنظيمية المنبثقة عنه الصادرة سنة  2011

وأما الملك الخاص، فيشمل جميع العقارات التي تمتلكها الجماعات الترابية ملكية خاصة وغير     

النوع من العقارات، في مخصصة بأمالكها العامة، مما يفيد والية الجماعات الترابية المالكة لهذا 

ممارسة التصرفات القانونية المقررة ألشخاص القانون الخاص طبيعيين كانوا أو اعتباريين في 

ممتلكاتهم، من إمكانية استغاللها واستعمالها. ويدخل في عداد ذلك جميع العقارات المتأتية عن طريق 

ا ضمن أمالكها العامة بعد القيام بعملية االقتناءات، أو الهبة. ويمكن للجماعة إدراج الملك الخاص له

 .  14الترتيب

                                                           
 .2028، ص 1954يوليوز  16، بتاريخ 2177، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1954يونية  28الظهير الشريف  13
الك يعرف الترتيب بكونه "إجراء قانوني بمقتضاه يتم تقييد عقار من الملك الخاص للجماعة ضمن أمالكها العامة". راجع في هذا الصدد دليل أم  14

 .14، ص 2009حلية، سلسة دليل المنتخب، الطبعة األولى الجماعات الم
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انونية ت القويتميز الملك الخاص الجماعي، كونه يقبل إمكانية التصرف فيه بجميع أنواع التصرفا   

علما  خصيص،تالممكنة كما تمت اإلشارة، وبالتالي يمكن أن يكون محل تفويت، أو مبادلة أو كراء أو 

 ألمالكلوفق إجرءات وقواعد خاصة. خالفا لما هو عليه الحال بالنسبة أن كل هذه التصرفات تتم 

أنها  عتبارالعامة، إذ اليمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة، وبالتالي فال يجوز الحجز غليها على ا

مرفق مة الموجهة الستعمال عموم الناس. والحالة هاته فال يتصور امكانية كراء ملك عام موجه لخد

 العام. 

الحالة الوحيدة إلمكانية استغالله أو استعماله من طرف الخواص تلك المتمثلة في الترخيص لهم  وتبقى

بشغل الملك العمومي الجماعي بشكل مؤقت، وفق ضوابط وإجراءات محددة، كما أن مسألة تفويته أو 

 من حيز األمالك العامة للجماعة. 15مبادلته، ال تصح إال بعد اتباع مسطرة استخراجه

 رة الثانية: األمالك الجماعية الخاصة المنقولة والغابويةالفق

ي ساعدها فلتي تااألمالك المنقولة: يدخل في حكم األمالك المنقولة للجماعة، كل األموال المنقولة  (أ)

رات، ن سيامتأمين تقديمها للخدمات المرفقية المكلفة بها، ويمكن أن تشمل المواد وما يشملها 

ة إلسعاف المرضى أو لنقل الموتى، أو تلك الموضوعة رهن إشارسواء منها تلك المخصصة 

 مصالح الجماعة. وكذا التجهيزات والمعدات األساسية لسير الخدمات الجماعية.

ليها عتوفر تكما يدخل في حكم ذلك القيم من تمبرات بمختلف أنواعها، إضافة للسندات المالية التي 

 الجماعة 

تأمين استفادة الجماعات من العائدات المتأتية عن استغالل  الملك الغابوي: عمل المشرع على (ب)

الملك الغابوي، والمتمثلة أساسا في، أداء المنتفعين من المنتوج الغابوي المتعلق بقطع وجمع 

هذه المداخيل التي كانت تدفع  16الحطب أو خشب البناء، أو الشوك أو العشب أو األغصان.

من اختصاص العمالة أو اإلقليم  39.07وجب القانون ، ستصبح فيما بعد بم17لصالح الجماعة

 تحت تسمية الحاصالت الغابوية، وهو ما سنتعرض له الحقا.   

                                                           
"االستخراج هو عكس الترتيب، ويراد به إخراج عقار من األمالك العامة للجماعة وإدراجه ضمن أمالكها الخاصة". أنظر نفس المرجع،   15

 14ص.
رمضان  25نمية االقتصاد الغابوي، الصادر بتاريخ . يتعلق بتنظيم مساهمة الكان في ت1.76.350. من ظهير بمثابة قانون رقم 10الفصل   16

 .2915. الصفحة. 22.09.1976، الصادرة بتاريخ 3334(. الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1976شتنبر  20) 1396
 من نفس القانون 14الفصل   17
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 الفرع الثاني: تدبير األمالك الجماعية

لى السهر ع قانونإن مسألة تدبير األمالك الجماعية، تستدعي منا التعرف على األجهزة التي خولها ال   

 لثانية(.قرة الى( ثم االنتقال فيما بعد لتحديد طرق تدبير تلك األمالك )الفتدبيرها، )الفقرة األو

 الفقرة األولى: األجهزة المكلفة بتدبير األمالك الجماعية

 أوال: المجلس الجماعي

 لعديد منشرع انظرا لكون الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، فقد خولها الم  

ت جماعاا ما هو ذاتي، ومشترك بينها وبين الدولة، ومنقول من هذه األخيرة للاالختصاصات، منه

ة لجماعاالترابية، وما يهمنا في هذا المقام اختصاصاتها الذاتية، إذ يدخل ضمن صالحيات مجلس 

 لي:يعلى ما  113.14من القانون  92باعتباره هيئة تداولية لهذه األخيرة، حيث تنص المادة 

اعة بمداوالته في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته حيث يتداول في مجموعة يفصل مجلس الجم

 :18من القضايا، وسنقتصر على ذكر القضايا التي لها ارتباط بموضوعنا وهي كالتالي

 األمالك الجماعية؛-

 تدبير أمالك الجماعة وصيانتها والمحافظة عليها؛-

غيير تصها، أو تخصي هام الموكولة إليها، أو مبادلتها أواقتناء العقارات الالزمة الضطالع الجماعة بالم-

ى تي علتخصيصها، وفق قواعد وإجراءات مقررة بموجب القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، سنأ

 ذكرها الحقا.

 ثانيا: رئيس مجلس الجماعة

وبهذه الصفة ينفذ  19يعتبر الرئيس بمثابة السلطة التنفيذية للمجلس، إذ يتولى تنفيذ مداوالته ومقرراته،

من القانون  94المقررات التي لها عالقة بتدبير األمالك الجماعية.  وبالرجوع لمقتضيات المادة 

 المتعلق بالجماعات نجدها تخول ؤئيس مجلس الجماعة ما يلي: 113.14التنظيمي 

                                                           
 20. الصادر بتاريخ، 1.15.85الشريف رقم . المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير 113.14من القانون التنظيمي رقم  92المادة   18

 .6660(. الصفحة 2015يوليو  23) 1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380(. بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليو  7) 1436رمضان 
 من نفس القانون التنظيمي. 94أنظر المادة   19
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غية ب يدبر أمالك الجماعة ويحافظ عليها ومن أجل ذلك، يسهر على مسك وتحيين سجالت أمالكها -

ها من حمايتتي تضنحديد ما يدخل ضمن نفوذها الترابي من أمالك، وكذا القيام باإلجراءات القانونية ال

حفيظ ن قبيل تظية ممن التصرفات التي قد تطالها من الغير، عبر القيام بجميع التدابير القانونية التحف

، أو كل بادلةلقة، بكراء وبيع ومممتلكاتها الخاصة مثال. كما يباشر كل التصرفات القانونية المتع

 معاملة تهم الملك الخاص للجماعة؛

وفيما يرتبط بالملك العام للجماعة، فإن للرئيس اتخاذ كافة التدابير الالزمة المتعلقة بحمايته وألجل ذلك، 

فله سلطة منح رخص االحتالل المؤقت للملك العمومي الجماعي، بإقامة بناء وفقا للقوانين المتعلقة 

، كما يمنح رخص شغل 20المتعلق بالتعمير 12.90التعمير ونخص بالذكر في هذا الصدد القانون ب

 .39.0721الملك العام ألغراض تجارية أو مهنية طبقا لما هو مقرر ضمن القانون 

وتنبغي األشارة ألى أن القرارات ذات الوقع المالي المرتبطة بالمداخيل، ونخص بالذكر هنا عمليات 

يص أمالك الجماعة، تخضع لرقابة عامل العمالة أو األقليم أو من ينوب عنه، عبر تفويت وتخص

  22 ( يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس الجماعة20عشرين ) جلالتأشير عليها داخل أ

 الفقرة الثانية: طرق تدبير األمالك الجماعية

ل ا استقالمتيعهتلجماعات الترابية، كما هو معلوم، فإن من نتائج اكتساب الشخصية المعنوية العامة ل  

ضوابط اعد ومالي وإداري، الذي يفيد واليتها في ممارسة االختصاصات المنوطة بها باستقالل وفق قو

. كما رأيناوقانونية محددة، من جملة تلك االختصاصات تدبير أمالكها من قبل أجهزة معينة كما سبق 

 المطبقة بيريةاإلطار، يجب التمييز بين األساليب التد أن ذلك يتم وفق طرق قانونية محددة، وفي هذا

 انيا(بتدبير الملك العام للجماعة، )ث ة للجماعة، )أوال( وتلك المتعلقةعلى األمالك الخاص

 أوال: أساليب تدبير الملك الخاص للجماعة

بيع يحق للجماعات الترابية، التصرف في أمالكها الخاصة تصرف األشخاص في ممتلكاتهم، من   

 وكراء أو مبادلة، وهو ما سنتعرض له على التوالي.
                                                           

، المنشور بالجريدة الرسمية 1992يونيو  17الصادر بتاريخ  1.92.31رقم المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  12.90القانون   20
 .887، ص 1992يوليوز  15، بتاريخ 4159عدد 

المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر  39.07القانون   21
دجنبر  31يخ ، الصادرة بتار5591، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2007دجنبر  7الصادر بتاريخ  1.07.209الشريف رقك  بتنفيذه الظهير

 .4688ـ، ص2007
 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  118المادة   22
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التفويت: ويقصد به كذلك البيع، وهو عملية عقارية بمقتضاها تقوم الجماعة الترابية بنقل حق ملكية -أ

عقار من أمالكها الخاصة، لشخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، مقابل ثمن يلتزم هذا األخير 

وص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعمليات البيع، على اعتبار أن الجماعة ، طبقا للنص23 بدفعه لها

تنزل منزلة الخواص عند قيامها بتفويت ملكية عقاراتها الخاصة. ومن أجل ضمان الشفافية، حرص 

أساسا في طريقتين، إما عن طريق  ت محددة تتمثلالمشرع على إخضاع عملية التفويت هاته لشكليا

 ية، أو عبر البيع بالمراضاة.المزايدة العموم

فأما بخصوص المزايدة العمومية والتي تعد المبدأ العام، الذي على الجماعة احترامه بمناسبة تفويت 

ملكية عقار يدخل ضمن أمالكها الخاصة فيفيد، لجوء رئيس الجماعة باعتباره آمرا بالصرف لها في 

رورة مشاركة القابض الجماعي في هذه مرحلة أولى، للقيام بتنظيم سمسرة عمومية مع ضمان ض

العملية. استنادا على مجموعة من الوثائق والمتمثلة أساسا، في كل من محضر اجتماع اللجنة اإلدارية 

 .24للتقويم، الذي يتضمن تحديد الثمن االفتتاحي

خير ، يلزم بالضرورة مصادقة هذا األ25وبما أن قرار التفويت يخضع لتأشيرة العامل أو من ينوب عنه

على دفتر التحمالت الذي يحدد الشروط المفروضة على طرفي العالقة التعاقدية، ثم يتم االنتقال في 

مرحلة ثانية، الستخالص القابض لثمن البيع ممن وقع عليه االختيار، ويتم ذلك بشكل آني إما نقدا، أو 

أن ذلك ضمان تحصيل باألداء عن طريق إحدى أدوات الدفع المتعارف عليها كالشيك مثال، ومن ش

األموال العمومية وتحصينها كذلك وأخيرا يظل قرار التفويت خاضعا للتأشيرة النهائية لممثل السلطة 

 المركزية وهو العامل أو من ينوب عنه كما سبق وأشرنا.

لشروط اتلك  وفي حالة ما إذا توفرت شروط معينة يتم اللجوء لمسطرة البيع بالمراضاة، ويمكن إجمال

 الشكل التالي:على 

 بعد إجراء المزايدة العمومية ولم تفضي ألي نتيجة؛-

 في حالة وجود عروض غير كافية؛-

                                                           
 8دليل أمالك الجماعات المحلية، مرجع سابق ص  23
 .9ة، مرجع سابق، صدليل أمالك الجماعات المحلي  24
 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  118أنظر المادة   25 
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ا، في نظرن يجابيإالبيع لفائدة إدارة عمومية، وهنا تظهر معاملة األفضلية لهذه األخيرة وفي ذلك أمر -

 على اعتبار أن كالهما يهدف لتحقيق المصلحة العامة.

 مصلحة عامة؛ إلنجاز مشاريع ذات-

 لفائدة األشخاص المجاورين؛-

 إذا كانت في المراضاة مصلحة ظاهرة للجماعة؛-

رط يتضح من خالل الشروط النبينة أعاله كونها موضوعية، إال أننا نسجل مالحظة بخصوص الش

 بالتاليويل واألخير، إذ لم يتم تحديد مضمون المصلحة الظاهرة للجماعة، مما يجعل األمر يقبل التأ

حقيق تمطاف السلطة التقديرية، الشيء الذي يجعل هذا الشرط ينحرف عن مبتغاه الذي هو في نهاية ال

 المصلحة العامة.

لة ن مرحوجدير بالذكر، أن هذه المرحلة تظل خاضعة لنفس الشروط اآلنف ذكرها بمناسبة الحديث ع

 السمسرة العمومية.

عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين لآلخرعلى  المبادلة أو المعاوضة: تعرف المعاوضة بكونها-ب

سبيل الملكية، شيئا منقوال أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من 

. وبهذا المعنى يمكن للجماعة الترابية أن تقوم بعقد مبادلة، تتنازل بموجبه على سبيل 26نوع آخر

دة شخص آخر سواء أكان شخصا اعتباريا أو طبيعيا، في مقابل الملكية، عن عقار أو منقول لفائ

 الحصول على شيء آخر، قد يكون عقارا أو منقوال.

وتتخذ عملية المعاوضة صورتان، إذ أنها تتم بمدرك ومعناه، تلك الزيادة التي على الجماعة الترابية 

ألخير عقارها، ولن نفصل في هذه تأديتها للشخص المتبادل معه، في الحالة التي تفوق قيمة عقار هذا ا

الحالة، على اعتبار أن موضوعنا متعلق بمداخيل األمالك الجماعية. وفي الحالة التي يحصل فيها 

المعاوضة، المملوك للجماعة قيمة عقار أو منقول الشخص  محل العكس، أي عندما يتجاوز الشيء

 .27للجماعة معه، فينبغي على هذا األخير أداء المبلغ المضاف لالمتباد

                                                           
 من ظهير االلتزامات والعقود. 619الفصل  26
 .10، ص مرجع سابق ليةحدليل أمالك الجماعات الم 27
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لة لمبادأما الصورة الثانية للمعاوضة فتتم بدون مدرك، وهي عندما تكون قيمة األشياء موضوع ا

 متساوية. 

ي ممثلة ف لدولةالكراء: يجوز للجماعات الترابية أن تقوم بكراء عقاراتها الخاصة للغير سواء أكان، ا

وا ن كانشخاص القانون الخاص طبيعييإحدى إداراتها العمومية أو مؤسسة عمومية، أو أي شخص من أ

نود بحسب  ى للجماعة بشكل دوريأو معنويين، مقابل أداء واجب الكراء والمتمثل في مبلغ مالي يؤد

 الكراء. عقد

ويعد هذا األسلوب األكثر مردودية لمداخيل األمالك الجماعية من حيث المبدأ، أو من المفروض أن 

ل الكراء ستساهم في توفير مداخيل للجماعة بشكل مسترسل، وهو يكون كذلك، اعتبارا لكون العقار مح

ما ال يتحقق ضمن باقي الطرق التدبيرية األخرى، حيث إن عمليتا البيع والمبادلة ال تتم إال مرة واحدة. 

عملية كراء العقارات الخاصة والوضوح، يلزم على الساهرين على واستحضارا لمبادئ الشفافية 

،  بمناسبة إعالن رغبته في القيام بهذا األجراء، اللجوء لمسطرة من 28الرئيسللجماعة ونقصد هنا 

شأنها تقوية المنافسة بفتح المجال أمام كل من تتوفر فيهم الشروط الالزمة تمثلت أساسا في اعتماد طلب 

  29العروض المفتوح.

تحديد الثمن التقديري تبتدئ هذه المرحلة باجتماع اللجنة اإلدارية للتقويم، التي ينحصر دورها في 

 للعقار موضوع الكراء، ثم االنتقال إلعداد دفتر التحمالت بمثابة عقد كراء، يبين على الخصوص

الشروط العامة وااللتزامات المتبادلة لطرفي العالقة التعاقدية، وكذا الثمن التقديري الذي حددته اللجنة 

 .  30لكرائية اإلدارية للتقويم، ومدة الكراء وشروط مراجعة السومة

ي ذلك فسندنا ومجلس الجماعي، الة اآلنفة الذكر، قابال للمراجعة من قبل نويبقى الثمن التقديري للج

الثالثة  في فقرتها المتعلق بالجماعات، إذ نصت 113.14من القانون التنظيمي  92مقتضيات المادة 

 بض للجماعة.على، إن مسألة تحديد سعر الرسوم واالتاوى ومختلف الحقوق التي تق

وأخيرا، وبعد اتباع كافة المساطر المتبعة يقع االختيار على العرض األنسب من بين العروض المقدمة، 

 ويتم منحه العقار الجماعي الخاص عن طريق عقد كراء.

                                                           
 المتعلق بالجماعات 113.14القانون من  94( من المادة 9راجع في هذا الصدد صالحيات رئيس المجلس الجماعي، الفقرة التاسعة )  28
. موجهة إلى السادة والة وعمال عماالت وأقاليم المملكة، حول كراء االمالك 2006يوليو  25الصادرة بتاريخ  74مذكرة لوزير الداخلية رقم   29

 2العقارية الخاصة للجماعات المحلية. ص. 
 .2نفس المذكرة، ص   30
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 ةوتصنف األكرية حسب مدتها الزمنية إلى نوعين إما عادية، وهي تلك التي ال تتجاوز مدتها ثماني

وتنقسم بدورها ألى تلك التي تزيد عن عشر سنوات او تقل ذلك، وإما ان تكون أكرية  (18) عشرة سنة

 .31طويلة األمد وتزيد عن ثماني عشرة سنة وتقل عن تسعا وتسعين سنة

 لك العام الجماعي.)ثانيا( تدبير الم

 شغل الملك العام الجماعي بشكل مؤقت

ا ال تقبل التصرفات القانونية المقررة على سبيل إذا كان األصل في األمالك الجماعية العامة، كونه  

الملكية، من بيع أو كراء، عكس ما هو عليه الحال بالنسبة ألمالكها الخاصة، فإن الحالة الوحيدة التي 

تتاح بموجبها أمكانية استعمال الملك العام للجماعة، تلك المتمثلة في شغل هذا األخير بشكل مؤقت 

الترابية على وجه التخصيص، يمنح بمقتضاه لفرد أو لمجموعة من ومعناه، أن ترخص الجماعة 

 . 32األفراد باستعمال ملك جماعي عام، مقابل اداء واجب مالي

ال ويتخذ هذا االستعمال عدة صور، إذ إما أن يكون لغرض تجاري أو صناعي أو مهني، كاستعم

ة على لعموميأكشاك فوق الساحات ااألرصفة العمومية من قبل التجار أو أصحاب المقاهي، وكذا إقامة 

 سبيل المثال ال الحصر، وهي حاالت غالبا ما نصادفها على مستوى الواقع المعاش.

ذي من رض الويجب اإلشارة إلى أن هذا الترخيص ينبغي أال يحول دون أداء الملك العام الجماعي للغ

م منع أن يتاألمالك العامة، ك أجله تم ترتيبه، أي إخراجه من دائرة األمالك الخاصة وإدراجه ضمن

المارة من سلك رصيف عمومي من قبل صاحب مقهى معين بذريعة أنه يتوفر على ترخيص 

 باستعماله.

 المطلب الثاني: مداخيل االمالك الجماعية وقواعد استخالصها 

باالضافة  ،تتنوع المداخيل الناتجة عن تدبير األمالك الجماعية بتنوع الرسوم التي حددها المشرع لذلك

الى الرسوم التي يمكن للجماعة أن تفرضها على أمالكها الخاصة حسب نوع الخدمة المقدمة كبيع 

التصاميم مثال أو كراء العقارات التابعة لها. وقد نص المشرع  على قواعد متسلسلة الستفاء هذه 

عا لذلك سنتحدث في المداخيل، بدءا بتحديد رسومها، وتصفيتها ثم حدد أسعارها وطرق تحصيلها. وتب

                                                           
 11، صمرجع سابق دليل أمالك 31
 .6مد بوجيدة: تدبير األمالك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها، مرجع سابق، ص مح 32 
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الفرع االول من هذا المطلب عن التأطير القانوني لوعاء مداخيل األمالك، ثم تحصيلها في الفرع 

 الثاني. 

 الفرع االول: وعاء مداخيل االمالك الجماعية

ض الرسوم بع يخصبسن أحكام انتقالية فيما المتعلق  39.07القانون  و 47.06بالرجوع الى للقانون 

ة مستحق الترابية، نجد أن هناك رسوملمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والحقوق وا

قرة )الف للجهات  ورسوم مستحقة للعماالت أو األقاليم )الفقرة األولى( وأخرى مستحقة للجماعات

 الثانية(.

 الفقرة االولى: الرسوم المستحقة لفائدة الجهات والعماالت أو األقاليم

مداخيل  ( رسوم جبائية لفائدة الجهات منها رسمين يعتبران من3على ثالثة ) 47.06ينص القانون 

مقدمة ات الاألمالك المستحقة لفائدة الجهات، وهما الرسم على إستخراج المناجم والرسم على الخدم

ابعة لتكم األمالك ا( رسوم لفائدة العماالت أو األقاليم، منها رسم واحد يعتبر في ح3بالموانئ، وثالثة )

 اآلتي:هي ك لهذه األخيرة ويتعلق األمر بالرسم المفروض على بيع الحاصالت الغابوية، وهذه الرسوم

 بالنسبة لجهات:  -أ

 :الرسم على استخراج المناجم -

يفرض الرسم على كميات الموراد المستخرجة من المناجم والمنجزة من طرف األشخاص أصحاب  

. ويتم تحديد سعر الرسم بقرار 33لشكل القانوني لهذا االستغاللاالمتياز ومستغلي المناجم كيفما كان ا

، في مبلغ  47.06من القانون  34168جبائي، وفق  الشروط واالجراءات المنصوص عليها في المادة 

 . 35يتراوح بين درهم واحد وثالثة دراهم عن كل طن مستخرج 

 

                                                           
  47.06من القانون  118المادة   33
على ما يلي " إذا لم ينص هذا القانون على أسعار  أة تعريفات ثابثة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه  47.06من القانون  168تنص المادة   34

الصرف تنع اآلمر بإذا ام فات بقرار يصدره اآلمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة الترابية. غير أنهاألسعار و التعري
 رر بالمنفعةضنون أو أو لم يصدر القرار الذي يحدد أسعار أو تعريفات الرسوم ونتج عن هذا االمنتاع أو عدم اإلصدار تملص من أحكام هذا القا

 الحضرية أو لجماعاتلجماعة، يجوز لوزير الداخلية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للجهات والعماالت أو االقاليم واالعامة ل
 ك بعد إعالمائي وذلالعامل أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للجماعات القروية، تحديد أسعار أو تعريفات هذه الرسوم بشكل تلق

 بالصرف".اآلمر 
 من نفس القانون السابق. 119المادة   35
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 الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ : -

الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة باستثناء الخدمات يفرض هذا الرسم على  

 . 36المرتبطة بالنقل الدولي والمتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني 

يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ االجمالي للخدمات المقدمة حتى في 

الضريبة على القيمة المضافة. ويتم تحديد سعر الرسم وقف مقرر يتخذه مجلس الجهة  حالة إعفائها من

 . 37من رقم األعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة  %5الى  %2وذلك مابين 

 بالنسبة للعماالت أو األقاليم  -ب

 الرسم على بيع الحاصالت الغابوية -

فيها االخشاب المقطوعة من األشجار على أساس الثمن  يفرض الرسم على بيع الحاصالت الغابوية بما

الذي بيعت به هذه الحاصالت دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويفرض هذا الرسم على 

من مبلغ مبيعات هذه الحاصالت، وتقوم  % 10مشتري الحاصالت الغابوية. ويحدد سعر الرسم في 

الرسم وفق الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد إدارة المياه والغابات بتصفية واستخالص 

 38الغابوية 

 الفقرة الثانية: الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات

ومياه  عدنيةتتكون الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات من رسوم جبائية تتضمن الرسم على المياه الم

 ئية.رسما  شبه جبا 13المائدة  والرسم على استخراج مواد المقالع، و

 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة -

يفرض هذا الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة لالستهالك في 

 . 39عن كل لتر أو كسر لتر 0,10شكل قنينات معبأة للستهالك. ويحدد سعر 

 

                                                           
 من نفس القانون  121المادة   36
 47.06من القانون  123المادة   37
 47.06من القانون  113-112-111المادة   38
 47.06من القانون  80المادة   39
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  الرسم على استخراج مواد المقالع -

هذه  كميات المواد المستخرجة )بالمتر مكعب( من المقالع وبحسب طبيعة يفرض هذا الرسم على

. ويحتسب الرسم على أساس 40المواد. ويؤديه المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع

. ويحدد سعر الرسم على أساس 41 المقالع حسب طبيعة هذه الموادمن كميات المواد المستخرجة 

، فالبنسبة للصخور الصالحة للتزيين والتجميل والغاسول وفينادينيت وحجر أصناف المواد المستخرجة 

درهم عن كل متر مكعب، بالنسبة ألنواع الرخام  30و 20يمان ومرجان وسفير نجد سعره يتراوح بين 

درهم للمتر المكعب. أما بالنسبة للرمل والصخور المستعملة للبناء والصخور  20الى  15من 

دراهم عن  كل متر  6الى  3صناعية كاالكلس والصلصال فيتراوح سعره مابين المستعملة ألغراض 

وتخصص نسب محددة من مجموع المداخيل المتعلقة بالمقالع للجماعة التي يوجد النشاط في . 42 مكعب

 43% 10% و90ترابها وكذا الجهة على التوالي  

ر قانوني شامل لتدبيره والمنظم بالنظر للفوضى الذي يعرف مجال تدبير المقالع قد تم إحداث إطا

، كما تم  45 2.17.369وكذا اصدار المرسوم الذي ينظم كيفية إستغالله رقم  44 27.13بالقانون 

مارس  8الصادر في  122.18اصدار كذلك قرار لوزير التجهيز والنقل وللوجيستيك والماء رقم 

 نماذج. 10حددة في المتعلق بتحديد نمادج للتصاريح المتعلقة بالمقالع وهي م 2018

السالف الذكر هو إحدات مخططات جهوية لتدبير المقالع تقوم  27.13أهم ماجاء في مقتضيات القانون 

السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من ينوب عنها بعرض مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع 

وى الجهة والمصالح المعنية على لجنة خاصة تتكون من مجموعة من المصالح الالممركزة على مست

 .46والمؤسسات العمومية، ويرأس هذه اللجنة والي الجهة 

 

                                                           
 47.06من القانون  91المادة   40
 47.06من القانون  92المادة   41
 القانون من نفس  93المادة   42
 من نفس القانون  94المادة   43
بتاريخ  3746(، الجريدة الرسمية عدد 2015يونيو  9) 1436الصادر في شعبان  1.15.66الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  27.13القانون  44

 .6082(، ص 2015يوليو  2)  1436رمضان  15
المتعلق بالمقالع،  27.13( بتطبيق بعض مقتضيات القانون 2017نونبر  30) 1439من ربيع االول  11الصادر في  2.17.369مرسوم رقم   45

 7109، ص 6630الجريدة الرسمية عدد 
 الماد االولى من الرسوم السابق  46
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 الرسم المترتب على إتالف الطرق -

يساوي الرسم مبلغ  يفرض هدا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.

من المصاريف  ℅ 25جميع المصاريف التي يستلزمها إصالح الطرق مع إضافة عالوة قدرها 

المستحقة وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم اإلتالف والهوية 

 .47 المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا اإلتالف

سجلت  بالرغم من أهمية نفقات التجهيز والتهيئة المنفذة من طرف مختلف المجالس الجماعية، فقد

الذي بإمكانها  هزالة المداخيل المحصلة بموجب هذه المساهمة، في الوقتالمجالس الجهوية للحسابات 

االعتماد من طرف  أن تساهم في تمويل نفقات التجهيز، إذا ما تم تحويلها إلى تسعيرة مالئمة وسهلة

  .48 الجميع

  رسم التصديق على االمضاء أو االشهاد بالتطابق: -

طلوب تطابق بإلصاق طابع خاص على الوثيقة الميثبت أداء رسم تصديق اإلمضاء أو اإلشهاد بال

رسم لغ التصديق اإلمضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة اإلشهاد بالتطابق يكون مكتوبا فيه مب

 بق.( عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطا2درهمان ) في مبلغه ويتحدد المستحق.

لجماعات المحلية إعداد الطوابع المذكورة لحساب وتتولى اإلدارة المعهود إليها بالوصاية على ا

 .49 الجماعات المعنية

 : الرسوم المقبوضة في االسواق وأماكن البيع العامة  -

يقصد بالرسوم المقبوضة في األسواق وأماكن البيع العامة إما الرسوم المفروضة على دخول هذه 

تستحق في جميع األسواق وغيرها من األسواق واألماكن وإما الرسوم المفروضة على المكوث بها، و

أماكن البيع العامة التابعة للجماعة، ويلزم الشخص المعني بأداء رسم دخول السوق أو رسم المكوث به 

 . 50  وال يحق للجماعة مطالبته بهما معا

 يحدد سعر الرسوم المقبوضة في األسواق وأماكن البيع العامة :

                                                           
 30.89من القانون  41و  40المادة   47
 139، ص 2015تقرير المجلس األعلى للحسابات حول الجبايات المحلية لسنة   48
 30.89ون من القان 43المادة   49
  30.89من القانون  61المادة   50
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 لمكوثاضع للرسم فيما يخص الرسوم المفروضة على اباعتبار المتر المربع الذي يشغله الخ -

  باألسواق

باعتبار الوزن أو الحجم أو االمتداد أو الوحدة فيما يخص الرسوم المفروضة على دخول  -

 .51 الحيوانات والمنتجات والسلع والبضائع إلى األسواق وأماكن البيع العامة

  رسم المحجز -

أو السلع أو البضائع أو العربات إلى المحجز من قبل يستحق رسم المحجز على إدخال الحيوانات  

 .52 مأموري القوة العامة أو بحكم قضائي في حالة مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل

يحسب رسم المحجز باعتبار عدد األيام التي تمكث خاللها الحيوانات أو السلع أو البضائع أو العربات 

ه عن جميع اليوم ولو لم تمكث الحيوانات والسلع والبضائع بالمحجز إال بالمحجز. ويستحق الرسم بكامل

 .53 خالل جزء منه

 ذا القانونهمن  6فيما يخص الحيوانات أو السلع أو البضائع، وفق اإلجراءات المبينة في المادة   

 أي أنها تحدد بناء على قرار لمداوالت المجلس. 39.07

 :54يفتحدد كاآلت فيما يخص العربات أما 

 المبلغ بالدرهم وزن العربة بالكيلو غرام

 20 3.500الى حدود 

 30 8.000الى  3.500

 50 8.000مايزيد عن 

 

 

 

                                                           
  30.89من القانون  62المادة   51
 30.89من القانون  65المادة   52
 30.89من القانون  66المادة   53
 30.89من القانون  67المادة   54
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 رسوم الحالة المدنية -

 .55 تستحق رسوم الحالة المدنية على تسليم شهادات الحالة المدنية أو اإلطالع عليها أو البحث عنها

 :56غ التالية تحدد أسعار رسوم الحالة المدنية بالمبال

 المبلغ بالدرهم أنواع الرسوم

 50,00 تسليم دفتر الحالة المدنية

 2,00 تسليم مستخرجات من شهادات الحالة المدنية )عن كل مستخرج(

 2,00 اإلطالع على وثائق الحالة المدنية )عن كل وثيقة(

 2,00 البحث عن شهادة للحالة المدنية ) عن كل سنة شملها البحث(

داء رسوم الحالة المدنية بإلصاق طوابع خاصة على الشهادات والوثائق المسلمة وطلبات يثبت أ

  .57 اإلطالع عليها أو البحث عنها، وتتضمن هذه الطوابع بيان مبلغ الرسم المستحق في كل حالة

ه ا أعالإليه وتتولى اإلدارة المعهود إليها بالوصاية على الجماعات المحلية إعداد الطوابع المشار

 لحساب هذه الجماعات.

 :الرسم المفروض على الذبح في المجازر -

يحدد سعر الرسم األصلي على الذبح في المجازر إما عن كل كيلوغرام صاف من اللحم وإما عن كل  

ويمكن تحديد رسم مخفض  ذبيحة إذا لم يوجد بالمجزرة ميزان وإما بنسبة من ثمن بيع اللحم بالجملة.

 .58 ثبت أنها غير صالحة لالستهالك فيما يخص اللحوم التي

أعاله باعتبار نوع  56تحدد أسعار الرسوم التبعية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ويكمن  

 . 59 الخدمة التي تقدمها المجازر

 

 

                                                           
 30.89من القانون  73المادة   55
  30.89من القانون  74المادة   56
 30.89من القانون  75المادة   57
  30.89من القانون  57لمادة ا  58
  30.89من القانون  58المادة   59
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 الرسم اإلضافي المفروض على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيرية: -

من  56مادة الذبح في المجازر المشار إليه في الفقرة األولى من ال اد على الرسم األصلي علىديز 

 بخصوص هذا الرسم. من حصيلة الرسم األصلي℅  50رسم إضافي يحدد بنسبة  39.07 القانون

من حصيلة الرسم اإلضافي على الذبح في المجازر لتمويل المشاريع ℅ 80ترصد نسبة           

 .60 من ذلك للتعاون الوطني℅  20سبة االجتماعية والخيرية المحلية ون

  الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين -

لى رين ععالوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المساف

جرة ت األسيارا الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذلك

 من الصنفين األول والثاني.

 يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة :

ت تقوم لناقالإلى الجماعة الواقع بها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل العام للمسافرين إذا كانت ا -1

 بالمواصالت بين عدة جماعات ؛

 را عليها.إلى الجماعة المعنية إذا كان استغالل الناقلة مقتص -2

وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر، وكل ربع سنة شرع في 

 .61 استخدام العربة خالله يستحق عنه الرسم بكامله

 :62يحدد السعر األقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة 
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 السعر بالدرهم صنف العربة

 100 من الصنف الثانيسيارات األجرة 

 200 سيارات األجرة من الصنف األول

  300 حافالت النقل العام من الصنف ج

 400 حافالت النقل العام من الصنف ب

 500 حافالت النقل العام من الصنف أ

 200 سيارات اإليجار

 300 س -ل -حافالت اإليجار من السلسلة ت

 400 ت –حافالت اإليجار من السلسلة الثانية 

 500 ت –حافالت اإليجار من السلسلة األولى 

 

  ا مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئته -

يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام مصاريف إقامته وتزفيته على امتداد المسافة التي تقع عليها 

 : 63 واجهة العقار وذلك وفق الشروط التالية

 ( إذا كان عرض الطريق يقل عن اثني عشر مترا أو يساويها: جميع المصاريف ؛أ

 مترا 12( إذا زاد عرض الطريق يقل عن اثني عشر مترا: جميع المصاريف المتعلقة بعرض ب

 ونصفها فيما يخص جزء الطريق الذي يجاوز هذا العرض.

ة واجه تهيئة الرصيف الممتد على طول يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام جميع مصاريف

ناء يتحملون جميع مصاريف ب، كما العقار الذي يملكونه في حدود عرض ال يجاوز أربعة أمتار

 حواشي الرصيف ومسيل المياه.

                                                           
  30.89من القانون  77المادة   63
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يجب على أرباب األراضي أو العمارات القابلة للتطهير بواسطة إقامة مجار عامة أن يساهموا في 

  .64 بذلكالمصاريف الالزمة للقيام 

خمسة  مة علىمنج والمتعلقة بهذا الرسم، ،المساهمات المستحقة على األشغال المشار إليها أداءيجوز 

جميع  ء علىأقساط سنوية على األكثر إذا كان مبلغ المساهمات المستحقة على عقار من العقارات بنا

 درهم. 5.000األوامر بالتحصيل الصادرة خالل سنة مالية واحدة يفوق 

مكن أن يحصل على السماح بتقسيط أداء المساهمات المستحقة األشخاص الطبيعيون الذين يملكون وي

عقارات مجاورة إذا طلبوا ذلك وثبت أن مواردهم متواضعة، ويكون تقسيط المساهمة بمقرر لرئيس 

 : 65مجلس الجماعة يتخذ وفق البيانات الواردة في الجدول التالي

 درهم على قسطين سنويين ؛ 10.000و 5.000ق المتراوح بين يقسط مجموع المبلغ المستح -

يها درهم أو يساو 15.000درهم ويقل عن   10.000يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز  -

 على ثالثة أقساط سنوية ؛

ها على درهم أو يساوي 20.000درهم ويقل عن  15.000يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز  -

 ط سنوية ؛أربعة أقسا

 درهم على خمسة أقساط سنوية. 20.000يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز  -

 الرسم المفروض على البيع في األسواق البيع بالجملة وأسواق السمك -

تحصل الجماعات التي توجد في منطقة اختصاصها أسواق لبيع الفواكه والخضروات بالجملة وأسواق 

اس المبلغ اإلجمالي لعمليات بيع الفواكه والخضروات واألسماك للسمك على رسم يحسب على أس

 .66 بالجملة المنجزة باألسواق التابعة لها

سمك اق اليستحق الرسم الذي يخضع له بيع الفواكه والخضروات واألسماك بالجملة في األسواق وأسو

مكلف ة المور الجماعحين البيع على البائع ويجب على هذا األخير أن يدفع مبلغه في الحال إلى مأ

 بتحصيله.

                                                           
 30.89من القانون  79المادة   64
 30.89من القانون  80المادة   65
  30.89من القانون  82 المادة  66
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إذا تم بيع الفواكه والخضروات أو األسماك بالجملة بواسطة وكيل معين وفقا للنصوص التنظيمية 

الجاري بها العمل وجب على هذا األخير أن يقتطع مبلغ الرسم من حصيلة البيع ويدفعه نيابة عن البائع 

 67 إلى الجماعة داخل أجل ال يتعدى عشرة أيام

 .من إجمالي ثمن بيع الفواكه والخضروات أو األسماك بالجملة℅  7سعر الرسم بنسبة يحدد 

لعام افيما يخص عمليات بيع األسماك باألسواق الواقعة داخل الملك ℅ 3ويخفض هذا السعر إلى 

  البحري.

وفي هذه الصورة يصفى الرسم ويستوفي في آن واحد مع الرسم شبه الضريبي الذي يأخذه المكتب 

وطني للصيد البحري، ويدفع هذا المكتب مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة المعنية داخل العشرة أيام ال

 .68 األولى من الشهر التالي للشهر الذي تم تحصيل الرسم خالله

 الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض البناء: -

بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسجية فوقها أو  يتم شغل الملك اللجماعي العام ألغراض البناء

غير ذلك مما يترتب عليه شغل الملك الجماعي العام، وفي هذه الحالة يتم فرض رسم على كل متر 

الذي أسلفنا يحدد السعر األقصى للرسم ، و69مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام

وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير . لمتر المربع عن كل ربع سنة( ل 40أربعين درهما ) ذكرها  في 

وكل ربع سنة شرع خالله في شغل الملك الجماعي العام  وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر.

  70يستحق عنه الرسم بكامله.
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ة أو صناعي ألغراض تجارية أو الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا -

  مهنية

يفرض رسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو 

الرسم باعتبار المساحة هذا  يقدروتكون الرخصة الممنوحة للمستفيد بصورة مؤقتة،  صناعي أو مهني.

 .71 المشغولة من الملك الجماعي العام وموقع الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله

لم يتطرق الى طبيعة هذه االغراض ولم يضرب لذلك أمثلة،  30.89ر االشارة الى ان القانون وتجد

أعطى بعض االمثلة عن حالة  1989دجنبر  8بتاريخ  288لكن كانت تعليمية لوزارة لداخلية عدد 

شغل الملك الجماعي لألغراغراض المذكورة ومنها شغل جزء من لملك العام إلقامة أكشاك بيع 

ئد والوورود والمبردات ومنها أيضا إقامة سرك أو محطة لبيع الوقود أو لغرض البضائع والسلع الجرا

كالخضر والفواكه. والمالحظ  الى أن شغل االمالك الجماعية ألغراض تجارية أو مهنية أو صناعية قد 

ت ترتبط شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارايختلط بالرسم الموالي والمتعلق 

 .72على الرغم من حصر أنواعها  بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

 ترتبط بمنقوالت وعقارات الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا -

 بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

لمنقوالت أو العقارات المشار يفرض رسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بواحد أو أكثر من ا

إذا كانت من مكمالت النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي يزاوله  جدول اسفله،إليها في ال

 .73 صاحب الشأن بصورة رئيسية داخل محله المخصص لذلك

 البتانتا ( يفرض الرسم المشار إليه أعاله على القيمة اإليجارية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية ) 

 وتحدد القيمة اإليجارية حين اإلحصاء العام لألمالك الخاضعة لرسم النظافة سابقا والرسم المهني حاليا،

 .74سابقا ورسم الخدمات الجماعية حاليا 

 

                                                           
 30.89من القانون  187-186-185المادة   71
، ص 4رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا، سلسلة المرشد االداري، العدد بوجيدة محمد، تدبير األمالك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها،   72

28  
 30.89من القانون  189المادة   73
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 :75تحدد أسعار الرسم المشار إليه أعاله وفقا لبيانات الجدول التالي 

  

 المنقوالت والعقــــارات

األساس المفروض 
 الرسم هعلي

 الرسم بالنسبة سعر
 القيمة اإليجارية إلى

 .........الدكاكين.................أطناف وستائر  -

 ...لعمودي المعلق على الطنف النصب..الستار ا-

 ..............................النصب.............. -

 ية.............................ستار النوافد الداخل -

 ................................الزجاجية الواجهة -

 لوحة اإلضاءة................................ ... -

 المعروضات المعلقة على واجهة المتجر أو على جدار الواجهة -

 ......مام الدكان.................المعروضات أ -

 العنوان واإلشارة إليه عن بعد: -

 ..مربع.......... متر 0,5المساحة التي تقل عن 

 مساحة......................ما زاد على هذه ال -

 المتر المربع

 المتر الطولي

 المتر الطولي

 المتر المربع

 المتر المربع

 المتر المربع

 المتر المربع

 المتر المربع

  

 مبلغ ثابت

 المتر المربع

0,5 % 

0,20 % 

0,20 % 

0,10% 

0,50% 

0,10% 

0,10% 

0,40% 

  

 درهما 150

0,25% 

 

ل ا من خالثمانهوتجدر االشارة الى أن هذه الرسوم التي تعرضنا اليها تبقى في معضمها رهينة بتحديد أ

ه منظم لهذون الالقرارات الجبائية التي تتخذها المجالس الجماعية، ومنها ماهو منصوص عليها في القان

 رات التيالتطووسوم المفروضة حديثا الرسوم والتي هي اليوم ظئيلة بالنظر الى أثمانها مقارنة مع الر

مياه ودنية المياه المع حصلت على مستوى قيمتها في السوق، فعلى سبيل المثال، الرسم المفروض على

تخراج على اسالمفروض الرسم وكذا .  عن كل لتر أو كسر لتر 0,10سعر والتي يؤدى عنها  المائدة

 .مواد المقالع

شكل إطارا عاما لنظام ضريبي محلي،  ونص على إجراءات  30.89وتجدر االشارة الى أن القانون 

تحدد األسعار وتعريفات الضرائب والرسوم التي لم ينص على قيمتها واكتفى بسعرها  االقصى كما 

ومن تمة فإن النصوص القانونية المنظمة لألمالك الجماعية تعود لفترة  .76بين إجراءات التحصيل 

بحيث أنها أصبحت التواكب متطلبات التنمية المحلية  1989الصادر سنة  30.89للقانون  اللحماية و

                                                           
  30.89من القانون  192المادة   75
 193، ص 1991عبد المجيد أسعد، مالية الجماعات المحلة بالمغرب، مطيعة النجاح الجديدة،   76
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يستوجب عقلنة تدبير هذه األمالك وجعلها مصدر تحصيل موارد مالية وذلك عن طريق تطوير مما 

 .77المنظومة القانونية 

تييجة تصرفها في ملكها العام، تحصل الجماعة على مداخيل نشغل فروضة على الرسوم المالى جانب 

أمالكها الخاصة بإحدى بالتصرفات القانونية كالبيع أو الكراء أو المقايضة، إال أن هذه المداخيل بدورها 

تعرف بدورها مشاكل التقل أهمية عن الملك العام وتتجلى باألساس في ضعف السومة الكرائية وعدم 

لموارد العامة منها أو الخاصة وفق قواعد . وتتم جباية هذه ا78التزام المكتري بأداء مستحقات الكراء

 التحصيل المحددة قانونا.

 الفرع الثاني: التحصيل

ما لى( كنص المشرع على بعض األجهزة التي تتولى عملية تحصيل مداخيل أمالك الجماعات )فقرة أو

 اعتمد آجاال محددا لذلك تبعا لطبيعة كل رسم )فقرة ثانية(

 ة بالتحصيلالفقرة االولى: األجهزة المكلف

مما ينبغي التأكيد عليه، كقاعدة عامة، أن مداخيل أمالك الجماعات الترابية، والتي تكون في حكم 

درهم( اليتم تحصيلها  100الديون المستحقة لفائدة هذه االخيرة،)باستثناء الديون التي التتجاوز قيمتها 

لمجلس المنتخب بإعتباره آمرا بصرف بعد أن تتم تصفيتها إال بناء على أمر بالتحصيل يصدره رئيس  ا

النفقات تحصيل الموارد، حيث يصدر هذا األمر مذيال بالصيغة التنفيذية ومعززا بالوثائق التي تثبت 

 . 79مشروعية األستخالص 

اخيل المد ومن بين األشخاص المعنين بتنفيذ أوامر التحصيل نجد محاسب الجماعة الترابية ثم شسيع

 بها.

 

 

 
                                                           

 74،ص 1520االولى، ور الدين السعداني، الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع االختصاصات التدبيرية وإكراهات االستقالية المالية، دراسة تحليلة، الطبعةن  77
العلوم القانوية حالة الجماعة الحضرية آسا، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية –حسناء سواخ، تدبير األمالك الجماعية   78

 70، ص 2016-2015واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، السنة الجامعية 
بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين  20117نونبر  23الصادر في  2.17.451من مرسوم رقم  27المادة   79

 .6791، ص 6626الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 



27 

 

 وميالمحاسب العم .أ

 في عالقته بمداخيل األمالك اإلختصاصات التالية: 80تناط بالمحاسب العمومي .ب

وفق  التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن اآلمر بالصرف وتحصيلها -

 الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

لى ذلك، القيام بجميع المحافظة على األموال والقيم التي يتولى حراستها، كما يتولى، عالوة ع -

المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل ويتعين عيله أن يخبر اآلمر بالصرف بكل ناقص للقيمة 

 .81يعاينه في مداخيل الملك الخاص للجماعة 

 الشسيع:  .ت

يعين شسيع المداخيل ونوابهم بقرار لآلمرين بالصرف مع تحديد إختصاصتهم ومجاالت تدخلهم مع 

لمداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلها وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخيل االشارة الى طبيعة ا

82 . 

يعهد الى شسيعي المداخيل استيفاء المداخيل المتسحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة 

يعو . كما يمكن أن يتولى شسيع أو شس83بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات نتقل المدينين 

 .84المدخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها 

تي مة الوانطالقا مما سبق يمكن أن نخلص الى أن شسيع المداخيل يقوم بصالحيات محددة وفق المه

بخالف  انتذب من أجلها، والتي ترتبط باستخالص الديون نقدا، سواء في مقره أو عند المدينين،

ص ية. وتجدر االشارة الى أنه يمكن أن يعمل شخص أو أشخاالمحاسب الذي يضطلع بمهام رقاب

ذا قوم همساعدين لدى الشسيع في أداء مهامه، وهو مايصطلح عليه قانونا بمأمور الجماعة، حيث ي

 تنقل الىلب الاألخير، في غالب األحيان، باستيفاء الرسوم نقدا في عين المكان، خصوصا تلك التي تتط

 األسوق األسبوعية مثال.

                                                           
من المرسوم السابق بانه كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات. أو التصرف في  11عرفته المادة   80

لألموال  خارجية السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها، إما بتحويل داخلي لحساب وإما بواسطة محاسبين عمومين آخرين أو حسابات
 لمتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقبه حركاتها.ا

 من نفس المرسوم   12المادة   81
 من نفس المرسوم 44المادة   82
 من نفس المرسوم  41المادة   83
 من نفس المرسوم 42المادة   84
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 تحصيللفقرة الثانية: االقرار والا

 أجل التحصيل أجل اإلقرار الرسم

  ربع سنوي فاتح أبريل من كل سنة الرسم على استخراج المناجم

  ربع سنوي فاتح أبريل من كل سنة الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ

الرسم على بيع الحاصالت  العماالت أو االقاليم 
 الغابوية

ارة لمياه فوري)من قبل إد
 والغابات(

 سنوي قبل فاتح أبريل من كل سنة استخرج مواد المقالع 

 فاتح أبريل من كل سنة قبل فاتح أبريل من كل سنة الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة

 فوري اليوجد إقرار رسم التصديق على االمضاء أو االشهاد بالتطابق

توقف على إقرارالي الرسم المترتب على إتالف الطرق  فور المعاينة وتحرير المحضر 

ةالرسوم المقبوضة في االسواق وأماكن البيع العام  فوري آني 

 فوري اليتوقف على إقرار رسم المحجز

 فوري اليتوقف على إقرار رسوم الحالة المدنية

 فوري آني الرسم المفروض على الذبح في المجازر

في المجازر الرسم اإلضافي المفروض على الذبح 
 لفائدة المشاريع الخيرية

 فوري آني

الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل 
 العام للمسافرين

يوما من تاريخ  30داخل 
 الشروع في عمل العربة

 ربع سنوي

مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة 
 في نفقات تجهيزها وتهيئتها  

لية تجزئةعن كل عم التتوقف على إقرار  

الرسم المفروض على البيع في األسواق البيع 
 بالجملة وأسواق السمك

إيام في حالة وجود  10فوري و اليتوقف على إقرار
 وكيل ينوب عن البائع االصلي

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية 
 العامة مؤقتا ألغراض البناء

من المفروض قبل شغل 
 الملك الجماعي

 ربع سنوي

لرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية ا
 العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

فور تسليم رخصة شغل 
 الملك الجماعي

 ربع سنوي

الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية 
العامة مؤقتا بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة 

 أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

شغل  فور تسليم رخصة
 الملك الجماعي

 ربع سنوي
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المبحث الثاني: واقع مداخيل األمالك الجماعية ضمن ميزانيات الجماعات الترابية واالشكاالت 

 المرتبطة بها. 

، من رابيةتحضى األمالك الجماعية بمكانة مهمة في دعم االستقالل المالي واالداري للجماعات الت

لتدبير هذا ا تدبيرها لهذه األمالك )المطلب األول(، غير أنخالل العائدات المالية المحصلة نتيجة 

بعضها ك، وتعتريه عدة إكراهات ومشاكل بنيوية يرتبط بعضها بالنص القانون المؤطر لمداخيل األمال

مل د العاآلخر يرتبط بواقعها العملي، وهو األمر الذي يتطلب البحث عن سبل وحلول ناجعة لتجوي

 ت الترابية )المطلب الثاني(. التسييري لدومين الجماعا

 المطلب األول: المردودية المالية ألمالك الجماعات الترابية

لها أن  يمكن تشكل مدخيل األمالك الجماعية نسبة مهمة في ميزانيات الجماعات الترابية وهذه النسبة

ودية المرب تتقلص أوتتمدد حسب مدى نجاعة التدبير المعتمد من طرف هذه الجماعات وهو مايعبر عنه

مجموع لنسبة المالية. وسنقيص هذه المردودية، في بحثنا هذا، من خالل تبيان حجم هذه المداخيل بال

من الك ضموارد ميزانيات الجماعات )فرع أول(، كما سنقوم بتسليط الضوء على مكانة مداخيل األم

 (. كنموذج للدراسة، )فرع ثاني –مجموع الموارد الخاصة بميزانية جماعة سال 

 حجم مداخيل األمالك الجماعات ضمن ميزانياتهاالفرع االول: 

ها ة حاجياتتلبي تعتبر مداخيل األمالك جزأ اليتجزأ من الموارد الذاتية التي تعتمد عليها الجماعة في

 جالء حجموضح بعطيات التالية التي تالمتمثلة في التسيير والتجهيز، وهذه األهمية تتضح من خالل الم

  مالك ضمن المداخيل العامة.عوائد األ
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    و      مجموع موارد الجماعات الترابية مقارنة مع عوائد األمالك مابين    المبيان 

 

   

 ب شخصي(تركيات الترابية.)حول مالية الجماع 2017-2016المصدر: تقرير المجلس األعلى للحسابات                      

ي بية والتكما هو مبين أعاله حصة عوائد األمالك ضمن موارد الجماعات الترا 1يبرز المبيان رقم 

ة مبلغ مليون درهم  بينما يبلغ متوسط مجموع موارد الجماعات الترابي 1.931تشكل في متوسطها 

ع %  من المتوسط السنوي لمجمو 6مليون درهم. ويشكل رقم مداخيل األمالك  33.074يقدر ب 

نسبة  الإتشكل موارد الجماعات الترابية. انطالقا من هذه المعطيات وأخرى يتضح أن عوائد األمالك ال

ي في %( من مجموع موارد الجماعات الترابية، ويعزى ذلك الى هيمنة الطابع السياس6متدنية )

 يانمببين القا. وف نتطرق اليها الحالتعامل مع تدبير مداخيل األمالك باألضافة الى اإلكراهات التي سو

 (.2012-2016( والذي بجالء مدى تطور مداخيل األمالك في نفس الفترة )2التالي )رقم 
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           تطور مداخيل أمالك الجماعات الترابية  في الفترة مابين    مبيان 

                                                     بماليين الدراهم 

تطور مداخيل األمالك ضمن ميزانيات الجماعات الترابية

 
 

 

 يب شخصي( ، نظرة حول مالية الجماعات الترابية )ترك2017و  2016المصدر: تقرير المجلس األعلى للحسابات لسنتي 

 

 حالة وللتعرف أكثر عن ماتشكله عوائد األمالك الجماعية ضمن مجموع الموارد، البد من دراسة

 لجماعة معينة كنموذج خاص. 
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 )جماعة سال نموذجا( الجماعية الفرع الثاني: واقع مداخيل األمالك

 

7,543.00
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تطور مداخيل األمالك لجماعة سال   مبيان 

 

 المصدر: مصلحة وكالة المداخيل، جماعة سال )تركيب شخصي(

 

(، نستنتج أن المداخيل المتأتية من أمالك هذه الجماعة، نموذج  3انطالقا من المبيان أعاله )المبيان رقم 

)مدينة سال(، قد عرفت بعض التباين والتدبدب في أرقامها من سنة ألخرى،حيث يقدر الدراسة 

مليون درهم ،  6.166,25( مبلغ 2018نونبر  30الى غاية  2015المتوسط السنوي في هذ الفترة )

وهذا راجع باألساس الى المشاكل التي تطال عمليات استخالص مداخيل األمالك في معضم الجماعات 

، من تقاعس أو تهرب للملزمين بالتصريح باستغاللهم للملك العام الجماعي أو ضعف في المغرب

اليقضة الجبائية والتتبع لدى تلك الجماعات بدريعة قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية. هذا بالرغم من 
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ير المعقلن المكانة المهمة التي تحتلها مداخيل األمالك ضمن موارد الميزانية ككل خاصة في حالة التدب

 لها.

على سبيل المثال التي عرفت تحصيل  2017وإذا أردنا نبرز المقارنة في سنة معينة، فسنجد سنة 

من كافة موارد الميزانية المقبوضة بما فيها  85درهم  413,383,389.30الجماعة على مامجموعه 

من نجموع الموارد  % 12درهم كمبلغ لعوائد األمالك في نفس السنة، والتي شكلت  59,043,092.94

 كما يبين المبيان التالي. 

 

12%

88%

     نسبة مدا يل األم   الجماعية  من المي انية العامة لمدينة س  برسم سنة   المبيان 

مداخيل األمالك الجماعية

مجموع الموارد المقبوضة

 

 تركيب شخصي(حة وكالة المداخيل، جماعة سال )المصدر: مصل                              

 

                                                           
 مصلحة الميزانية والشؤون المالية، جماعة سال.  85
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ديم ل تقوتجدر االشارة الى أنه للجماعات الترابية أن تجتهد في البحث عن موارد إضافية من خال

أو بيع  ة للرسوم المحددة قانونا كإنشاء خدمات تابعة المرتبط بالذبح في المجازر،خدمات تابع

من  ادفناهيعود انتاجها للجماعة أو فرض رسوم على المالعب الرياضية وهذا صالتصماميم والوثائق 

 كما يبين الجدول أسفله. خالل دراستنا لنموذج جماعة سال

 

 2018نونبر  30 2017نونبر  30 الرسم

 554,090.00 453,720.00 المزايدة وملفات والمطبوعات التصاميم بيع منتوج

 102,400.00 160,200.00 الرياضية المالعب استغالل محصول

 76,341.00 99,766.50 األمعاء مغسل رسوم

 251,635.95 371,019.15 التبريد رسوم

 371,371.60 538,342.80 نقل اللحوم

 32,888.00 41,105.50 باإلسطبل الربط رسوم

 1,388,726.55 1,664,153.95 المجموع

 

جموع بلغ م تشكل دعما مهما لمالية الجماعة حيثوهكذا يبدو أن هذه الرسوم على الخدمات االضافية 

في  درهم 1,664,153.95  ،نونبر مقابل 30الى غاية  2018سنة   1,388,726.55هذه الرسوم    

الرسوم ن نجد جماعات أخرى التحرص حتى على تحصيل في حي .2017نفس الفترة من سنة 

 األساسية المحددة قانونا التي تحدثنا عنها سابقا.

ن موائد وبالتالي فبالرغم من المجهودات المبذولة من بعض الجماعات الترابية في تحصيل وخلق ع

  أمالكها يبقى هذا الموضوع تطال كثير من النقائص والصعوبات ينبغي تجاوزها.
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 إكراهات تدبير األمالك الجماعية ومدخل اإلصالحطلب الثاني : الم

يحضى موضوع أمالك الجماعات الترابية بأهمية قصوى، إن على مستوى حصر وحماية وعاء 

 مالكها.رها ألالممتلكات او على مستوى العائدات المالية التي تحصل عليها هذه الجماعات نتيجة تدبي

 النص والممارسة على حد سواء، ت وإكرهات جمة على مستوىإال أن هذا القطاع يعرف صعوبا

رى االخ )فرع أول(. الشيء الذي يفرض على الجماعات الترابية الى جانب باقي االجهزة والهيئات

ومين ا الدالرقابية ذات الصلة البحث في عن طرق وسبل لتجاوز هذه المعضالت والمشاكل التي يعرفه

صوصا  خاملة، حتى تستفيد هذه الوحدات الترابية من مداخيل أمالكها كالجماعي بشقيه العام والخاص، 

 وأنها تشكل جزء اليتجزأ من موارد الميزانية الجماعية، )فرع ثاني(.

 الفرع األول : إشكاالت مداخيل األمالك

ها  يران تدبفالي، بالرغم من المكانة المهمة ألمالك الجماعات الترابية في دعم استقاللها االداري والم

 تعتمدها التي تعتريه عدة اشكاالت مرتبطة أساسا إما بالنصوص القانونية المنظمة لها، أو بالمقاربة

 ت نجد:كراهاالجماعات الترابية في تدبيرها والمحافظة عليها واستخالص مداخيلها. ومن بين هذه اال

 تعدد النصوص القانونية المؤطرة لها وقدمها. -

هير ر الظالنصوص القانونية يتضح لنا أنها قديمة ومتفرقة، حيث يعتب فمن خالل اطالعنا على هذه

لى  التوالي عكما تم تغييره وتتميمه  1921أكتوبر  19الشريف المتعلق بأمالك البلديات، الصادر في 

ن ، أول نص منظم لدومين الوحدات الترابية، الذي وإ1937ماي  12، و 1934غشت  29بظهيري 

ياته مقتض اس ألمالك البلديات )الجماعات الموجودة في المدار الحضري(، فإنكان يشكل الحجر األس

طور والت المنظمة للجانب االجرائي في تدبير هذه االمالك، قصد أصبحت متجاوزة بفعل مرور الوقت

ونيو ي 28ي فالتدبيري بهذه الجماعات، وهذا القول يمكن ان ينطبق كذلك على الظهير الشريف الصادر 

شت غ 20أن أمالك الفئات المزودة بجماعات إدارية، أي الجماعات القروية. ثم ظهير بش 1954

تفادة االس المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في االقتصاد الغابوي، والذي تم بموجبه تحويل حق 1976

ع ابات الطبية ذمن موارد الملك الغابوي د من الميزانية العامة للدولة الى ميزانيات الجماعات الترا

انون ألمر القيهم االقروي ليأتي بعد ذلك أول قانون ينظم الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، و

 .1989الصادر سنة  30.89رقم 
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ظرنا ما ن وباستعراض هذه النصوص وأخرى، يبدو أنها، باالضافة الى تنافرها، قديمة ومتجاوزة إذا

عتماد مع إ نوني الحاصلين على المستوى الترابي وخصوصاالى التدبير العمومي الجديد والتطور القا

لجماعات ثم ا 112.14والعماالت أو االقاليم  111.14القوانين الرابية الثالث المنظمة للجهات 

ل هذه ك، واألشواط المهمة التي قطعتها الالمركزية بالمغرب. 2015الصادرة في يوليوز  113.14

خل دل أو تتجاهل الرجوع الى تلك النصوص القديمة التي العوامل تجعل بعض الجماعات قد تجه

اخلية زارة الددى بوأهمها حيز التنفيذ أثناء فترة الحماية، والتي الزالت معموال بها، زهو األمر الذي أ

لية الى رة الداخبوزا الى حيز التنفيذ أثناء فترة الحماية، والتي الزالت معموال بها، زهو األمر الذي أدى

ا ا وفقريات بين الفينة واألخرى تحث فيها الجماعات على تنظيم ومراجعة سجالت امالكهصدار دو

اك نظمة آنذنين مللقوانين الجاري بها العمل. كما تعتبر تلك النصوص المعتمدة أثناء فترة الحماية قوا

ماد إعت بلقللوحدات االدارية التي كانت مؤسسة ألهداف ظبطية أكثر منها تنموية أو تخدم القرب،  

 1921 أنظمة التقسيم الترابي بالمغرب، خصوصا إذا ما تحدثنا على سبيل المثال على ظهير سنة

سنة  ال فيإالمتعلق بأمالك البلديات، في حين أن المغرب في مقابل ذلك لم يعرف أول تقطيع جماعي 

1959. 

 . ابعة لهاالت ئية لألمالكعدم تمكن بعض الجماعات من عدم مباالت أخرى بضرورة مراجعة السومة الكرا -

مجالس  جه اليعتبر إجراء مراجعة السومة الكرائية لمعضم الجماعات الترابية من الصعوبات التي توا

 عقود المنتخبة. فمن خالل اطالع على بعض السجالت األمالك الجماعية الممسوكة يتضح أن معضم

ة منتخبهذ ما يفسر عجز المجالس الالكراء تعود الى عهد قديم نوع ما وبسومة كرائية هزيلة، و

 سية.المتعاقبة على تحيينها أو تفويت العين المكتراة وذلك راجع ألسباب غالبا ماتكون سيا
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تاريخ ب 12ومن أبرز نماذج هزالة السومة الكرائية ندرج قرارا جبائيا لجماعة المحمدية رقم 

 الذي جاء فيه مايلي: 36في فصله  28/06/2010

 مالحضات حيز تغيير السومة الكرائية تغاللطبيعة االس

 متر مربع 800بما فيها فيالت بمساحة تفوق أحيانا  درهم 96دراهم و 10مابين  محل للسكنى

 بما فيها محالت متواجدة بمحاور مهمة درهم  125درهم و  15مابين  محل تجاري 

 

والمحالت التجارية تتسم بضعفها يتبن من خالل هذا الجدول، أن السومة الكرائية لمحالت السكنى 

، فإن المكترين وبالرغم من هزالة واجب الكراء ها االستراتيجي وكذا بالنظر لمساحتها.عبالرغم من موق

 2015.86اليِؤدون مابذمتهم من أكرية، مما نتج عنه تراكم متأخرات فاقت مليون درهم في حدود سنة 

جماعات بأهمية مداخيل أكريتها، وضعف يقضتها وإذا أردنا أن نسوق مثاال آخر لعدم إكثراث ال

الجبائية، نجد جماعة بني أنصار بإقيلم الناظور قد عمدت الى إخالء وهدم مباني مكتراة تابعة لجماعة 

فرخانة قبل دمجها مع جماعة بني أنصار دون تحصيل متأخرات الكراء لمدة خمس سنوات من ثمانية 

 .87ملزمين 

 المرخص له للملك العام الجماعي. االستغالل العشوائي الغير -

ة مثال( ألرصفيتجه بعض القطاعات المهيكلة )المحالت والمقهي( الترامي على الملك العام للجماعة )ا

الل خدون طلب رخصة شغل الملك العام للجماعة مما يفوت على هذه األخيرة مداخيل مهمة. فمن 

جلت لتي سة المختصة التابعة لجماعة سال واالمراقبة الميدانية التي قامت بها الوحدات اإلداري

 المعطيات التالية:

 

                                                           
 47، ص 2017-2016سطات، الجزأ الثاني، لسنتي تقرير المجلس الجهوي للحسابات، جهة الدار البيضاء   86
 57، ص 2017-2016تقرير المجلس الجهوي للحسابات، لجهة الشرق، الجزأ الثاني، لسنتي   87
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  النسبة العدد 

 % 15 38 اإلستغالل المرخص

 % 85 218 اإلستغالل غير المرخص 

  256 المجموع

 

 % 12 753 المساحات المرخصة )بالمتر المربع(

 % 88 5541 المساحات غير المرخصة ) بالمتر المربع(

  6294 المربع(المجموع )بالمتر 

 

وبالرجوع الى الجدوول أعاله يتبين أن هذه الضاهرة قد فوتت على الجماعة )مقاطعة بطانة( مداخيل 

 .  88)ثالثة وثمانون ألف درهم(  83,115.00مهمة قدرت ب 

 :عدم إعتناء بعض الجماعات باألمالك التي من شأنها أن تدر عليها عوائد مالية-

لعقاراتها ومبانيها المستخدمة لتنفيذ بعض وظائف مباالة االهمال والال الجماعات بكثير منتتعامل 

الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لنموذج جماعة تندرارة التي تتوفي على محجز التتوفر فيه ابسط 

الشروط  المطلوبة، إليداع المحجوزات ، سواء كانت سلع أو بهائم، مما جعل الجماعة تضطر الى 

ي لهواء الطلق. باالضافة الى عدم عمل محاسب الجماعة على مرقبة البطائق وضع المحجوزات ف

 . 89الرمادية وتقييدها في سجالته الخاصة 

                                                           
 . 2018أكتوبر  4ملخص تقرير الخميس التشاوري المنظم من طرف جماعة سال بعنوان "المواطن والملك العمومي" بتاريخ   88
  143، ص 2017-2016لحسابات لجهة الشرق، سنتي تقرير المجلس الجهوي ل  89
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 إصالح قطاع أمالك الجماعات الترابيةالفرع الثاني: سبل 

مجلس سنبحث في هذا الفرع عن إجراءات المرتبطة بالنص واالدارة )فقرة أولى( ثم بتوصيات ال

 بات )فقرة ثانية(األعلى للحسا

 اءات االصالح القانونية واإلدارية الفقرة ألولى: إجر

بة إن الصعوبات التي تعترض تسيير األمالك الجماعية، تستدعي من المشرع، المجالس المنتخ

لك تجاوز توالهيئات الرقابية )لمجلس االعلى للحسابات نموذجا(، البحث عن إجراءات وطرق من أجل 

رز هذه من ابون وطأتها، حتى تستفيد الجماعات الترابية من عموم مداخيل أمالكها المشاكل وتخيفيف م

ق باألمالك المتعل 02.09االجراءات اإلصالحية ما تم إتخاذها بالفعل من خالل تقديم مشروع قانون 

 الجماعية والذي يتطلع الى األهداف التالية والتي نذكر منها:

 .لقة بتنظيم األمالك الجماعية في نص واحدتجميع النصوص وتوحيد األحكام المتع -

 .تنمية األمالك الجماعية وتحسين مداخيلها -

 .تعزيز المحافظة على األمالك -

قديمه وتم ت، 2009شهر ماي  فيهذا المشروع أحيل على مجلس المستشارين  وتجدر اإلشارة الى أن

لى هذه مناقشته وقد مرت عتتم غير أنه لحد اآلن لم  2010ماي  20من طرف الوزارة الوصية يوم 

 ( سنوات. 8اإلحالة ثمان )

إن الهدف من هذا النص هو حماية األمالك العامة الجماعية من التعامل المدني والتداول لكونها لم تنشأ 

أصال إال لخدمة النفع العام ولذلك فهي التخضع ألحكام القانون الخاصوبالتالي فهي غير قابلة للتصرف 

أو الهبة أو الوصية أو غيرهل من التصرفات القانونية، واليجوز الحجز عليها وال كالبيع أو الشراء 

 .90إكتسابها بالتقادم 

تحفيز السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية الجماعات الترابية من أجل تحفيظ ممتلكاتها العقارية  -

ن بالنسبة للدورية ، وذلك من خالل منحها كثير من التسهيالت المادية والمسطرية، كما هو الشأ

الصادرة عم وزير الداخلية التي يحث فيها المجالس  2013نونبر  19بتاريخ  D11056رقم 

                                                           
 19، ص 2012المتعلق باألمالك الجماعية، الطبعة األولى،  02.09محمود شوارق، درسة تحليلية لمشروع القانون الجديد رقم   90
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الجماعية على تقييد ممتلكات الجماعات الترابية بالسجالت العقارية وتحفيظها بالمجان دون دفع 

تقارير لمجلس  المقابل المالي إلدارة المحافظة العقارية وذلم في أجل معين ورغم  ذلك سجلت

ازوات في هذا الشأن حيث لم تعمل بعض الجماعات على تحفيظ االعلى للحسابات عدة تج

 ممتلكاتها فعلى سبيل المثال ال الحصر :

عدم جماعة إملشيل على سندات الملكية أو عقود االيجار أو الحيازة بخصوص معضم األمالك  -

 .91العقارية الجماعية 

 92 اعات التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمةوتحفيظ معضم الجم لعدم تسجي -

وتجدر االشارة الى أن مسك سجل لتقييد أمالك الجماعات الترابية خاصة األمالك العقارية منها 

وتتبعها وتحيينها بكيفية منتظمة ومستمرة تجعلها تواكب جميع العمليات المرتبطة بأمالك الجماعة ، 

 .93 عية على تتبع ومراقبة استغالل ملكها العام والخاصالشيء الذي يلزم المصالح اإلدارية الجما

 الفقرة الثانية: توصيات المجلس األعلى للحسابات 

ت جماعاأصدر المجلس األعلى للحسابات من خالل األنشطة التي يقوم بها على مستوى التدبير بال

دبيرها عن ت الجماعاتالترابية مجموعة من التوصيات المرتبطة مباشرة بالرسوم المستحقة لفائدة هذه 

 ألمالكها. وهذا ماسنتطرق اليه في النقط التالية: 

يوصي المجلس بإعادة النظر في التعريفات التي أصبحت  :الرسم على استخراج مواد المقالع -

المراقبة  تقويةثم  من مردودية هذا الرسم الرفعمتجاوزة بفعل تطور األثمنة، وذلك بهدف 

الجغرافي  والكشفتخصصين، ال سيما في مهن الطوبوغرافيا باللجوء إلى مقدمي خدمات م

 .94 بتقنيات حديثة

                                                           
 39ص  ، خالصة أنشطة المجالس الجهوية للحسابات،2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي   91
 33مجلس االعلى للحسابات، المجلس الجهوي للحسابات الجزأ الثاني، جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ص للا التقرير السنوي  92
واالجتماعية،  حالة الجماعة الحضرية آسا، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانوية واالقتصادية–حسناء سواخ، تدبير األمالك الجماعية   93

 60، ص 2016-2015سطات، السنة الجامعية  جامعة الحسن األول،
 168تقرير المجلس األعلى للحسابات حول الجبايات المحلية، ص   94
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يوصي المجلس، بتصحيح األثر الناجم عن انخفاض : الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة -

للرسم باحتساب األسعار الثابتة نظرا لطابعه الخصوصي )ال يعتبر من الرسوم  السعر الحقيقي

 .95 القيمة(، وذلك من خالل تقويم دوري لتعريفته على أساس التي تحتسب

يوصي المجلس بدراسة  :للمسافرين الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام -

اإلشكاليات التي يثيرها الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين على 

طبيق وضعف المردودية، في أفق إصالحهما، العربات، واللذين يتسمان بصعوبات في الت وقوف

 .96االقتضاء عند

قصور من أجل تجاوز جوانب ال :الرسوم المفروضة على احتالل الملك الجماعي العام مؤقتا -

 الملك إطار معياري مالئم الحتالل المسجلة في مجال تطبيق هذه الرسوم والناجمة عن غياب

ما يوصي ب والبرمجة، فإن المجلسف تعوزه األهداالجماعي العام، األمر الذي ينتج عنه تدبير 

 يلي:

 إعداد أنظمة مبسطة ومنسجمة تؤطر عمليات االحتالل المؤقت. 

 يقيمة الرسوم وتوحيدها من خالل مقاربة محينة ومنسجمة مع المحيط الذ مراجعة  

 .97 فيه تطبق

 وضةالمفر والرسوم السمك وأسواق بالجملة البيع أسواق في البيع على المفروض الرسم 

 إلى مالرسو من الفئة هذه بتحويل المجلس يوصي الصدد، هذا المجازر: في في الذبح على

 إثر على اإلصالح هذا مباشرة تتم أن على تدريجية، زمني وبصفة سقف وفق تعريفات

 :يلي بما مرتبطة أساسا مسبقة وتقييمات دراسات

 القتضاء؛ ا  عند المقدمة، الخدمات من انطالقا والتسعيرة للتضريب مالئمة مستويات تحديد

  والوسطاء؛ المتدخلين شبكة وتحديث تأهيل

                                                           
 169نفس التقرير السابق ، ص   95
 169نفس التقرير السابق ، ص   96
 170نفس التقرير السابق ، ص  97
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 بين  والشراكة المفوض التدبير ذلك في بما للحكامة، جديدة أنماط إدخال إمكانية بحث

  . 98والخاص العام القطاعين

 يوصي المجلس ا حيث مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق في نفقات تجهيزها وتهيئته

 القيام بدراسة آليات مساهمة أرباب العقارات المجاورة في نفقات تجهيزهابخصوص هذا الرسم 

وتهيئتها، بالنظر إلى المشاكل التي تثيرها على مستوى تقبلها من طرف الخاضعين لها، وبالنظرأيضا 

 .99 إلى مردودها الذي يظل شبه منعدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 171نفس التقرير السابق، ص   98
 172لتقرير السابق، ص نفس ا  99
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 ــمةخات

 

سية ية األساتمويلعات الترابية أهمية بالغة، باعتبارها تشكل أحد المصادر التكتسي مداخيل أمالك الجما

 ع بها فيتضطل لميزانيات الجماعات الترابية،قصد تمكينها من القيام باألهداف التنموية ، التي باتت

 مختلف مجاالت تدخالتها.

 بية يتسملتراك الجماعات اوتبين لنا من خالل دراسة هذا الموضوع، أن اإلطار القانوني المنظم ألمال

لى عاصلة بالقدم،  إذ إن أغلب النصوص ترجع لفترة فرض الحماية، وهو ما ال يساير التطورات الح

تم  التي مستوى ورش الالمركزية، خاصة فيما يرتبط بالتنظيم الترابي المعتمد، وكذا بالصالحيات

 األمالك الجماعية. تخويلها لمجالس الجماعات الترابية ورؤسائها، عالقة بتدبير

 مما يستدعي في نظرنا، استحضار مسألتين أساسيتين:

لمدخل بار اضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة ألمالك الجماعات الترابية، باعت-

م لتنظياالقانوني أهم مدخل ألي إصالح كيفما كان، وذلك عبر تحديثها وجعلها تستجيب لما عرفه 

ة في ممثل ة من تطورات،  وكذا للصالحيات التدبيرية التي منحت للجماعات الترابيةالترابي للملك

 رؤسائها.

ية فة تدبيرد ثقاالتأكيد على أن الرفع من مردودية مداخيل أأمالك الجماعات الترابية، رهين بمدى وجو-

 جيدة لهذه األمالك، باستحضار روح المسؤولية. 
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 مــالحــق
 من القرار الجبائي لجماعة سال بخصوص بعض الرسوم: مقتطف 1الملحق 
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 ال: نموذج من السجل الممسوك المتعلق بتقييد وتحفيظ العقارات بجماعة س2 الملحق
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 ـة المراجعالئحـ

 بــالكت

ية ت التدبيرنور الدين السعداني، الجماعات الترابية بالمغرب بين توسيع االختصاصا -

     2015وإكراهات االستقالية المالية، دراسة تحليلة، الطبعة االولى،

 كالمتعلق باألمال 02.09محمود شوارق، درسة تحليلية لمشروع القانون الجديد رقم  -

 .2012الجماعية، الطبعة األولى، 

عام ك الملبوجيدة محمد، تدبير األمالك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها، رخصة شغل ال -

 4الجماعي مؤقتا، سلسلة المرشد االداري، العدد

 األطروحات والرسائل

هادة شحالة الجماعة الحضرية آسا، رسالة لنيل –حسناء سواخ، تدبير األمالك الجماعية  -

لحسن اامعة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانوية واالقتصادية واالجتماعية، ج

 .2016-2015لجامعية األول، سطات، السنة ا

 المقاالت 

مقال منشور  ذة.منية بنلمليح، واقع تدبير الملك العمومي المحلي ورهانات الحكامة المحلية، -

 2014أبريل -، مارس115بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد 

 الوثائق الرسمية

 القوانين .أ

من  27الصادر في  1.11.2011الصادر بتنفيذه الضهير الشريف رقم  2011دستور  -

ر، مكر 5964، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29الموافق ل  1432شعبان 

 3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28بتاريخ 
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ريف رقم . المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الش113.14القانون التنظيمي رقم  -

د (. بالجريدة الرسمية عد2015يوليو  7) 1436ن رمضا 20. الصادر بتاريخ، 1.15.85

 6660(. الصفحة. 2015يوليو  23) 1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380

 9) 1436الصادر في شعبان  1.15.66الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  27.13القانون  -

، (2015يوليو  2)  1436رمضان  15بتاريخ  6374(، الجريدة الرسمية عدد 2015يونيو 

 .6082ص 

تصاد لسكان في تنمية االقتعلق بتنظيم مساهمة االم 1.76.350ظهير بمثابة قانون رقم  -

(. الصادر بالجريدة 1976شتنبر  20)  1396رمضان  25الصادر بتاريخ ، الغابوي

 .2915. الصفحة. 22.09.1976، الصادرة بتاريخ 3334الرسمية عدد 

 ها الصادرب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتيحدد بموجبه نظام للضرائ  30.89القانون  -

(، 1989نونبر  21) 1410من ربيع الثاني  21الصادر في  1.89.187بتنفيذه ضهير رقم 

 1573، الصفحة 4023الجريدة الرسمية عدد 

من ذي  16الصادر في  1.07.209الصادر بتنفيذه ضهير شريف رقم  39.07القانون  -

سوم ة فيما يتعلق ببعض الرالمتعلق بسن أحكام أنتقالي( 2007دجنبر  27) 1428الحجة 

عدد  رسميةوالمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، الجريدة ال قوقوالح

5591 

 المراسيم .ب

 ( بتطبيق2017نونبر  30) 1439من ربيع االول  11الصادر في  2.17.369مرسوم رقم  -

 7109، ص 6630المقالع، الجريدة الرسمية عدد المتعلق ب 27.13بعض مقتضيات القانون 

 المذكرات والدوريات ج. 

ة والة . موجهة إلى الساد2006يوليو  25الصادرة بتاريخ  74مذكرة لوزير الداخلية رقم  -

 ة.لمحليوعمال عماالت وأقاليم المملكة، حول كراء االمالك العقارية الخاصة للجماعات ا
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 يرراـــتقال

-2016ي جهوي للحسابات، جهة الدار البيضاء سطات، الجزأ الثاني، لسنتتقرير المجلس ال    -

2017. 

 .2017-2016تقرير المجلس الجهوي للحسابات، لجهة الشرق، الجزأ الثاني، لسنتي     -

 .2015تقرير المجلس األعلى للحسابات حول الجبايات المحلية لسنة     -

 .رابية، نظرة حول مالية الجماعات الت2017و  2016تقرير المجلس األعلى للحسابات لسنتي  -

 ماعة سال بعنوان "المواطن والملكملخص تقرير الخميس التشاوري المنظم من طرف ج -

 .2018أكتوبر  4العمومي" بتاريخ 

 الدالئــــل 

 . 2009دليل أمالك الجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، الطبعة األولى،  -
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