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 المقدمة

يكا أساسيا للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة واالستجابة  ابية شر تعتي  الجماعات الير

اتية  ن ي مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية، التجهير
ن
ن ف  و والخدماتية لحاجيات المواطنات والمواطنير

ي كل مناحي حياتهم اليومية
ن
 . ف

ي صارت تتبوؤها الجماعنظرا لألهف
ابيةمية المركزية التر ي و  ات الير

 الدولي و الوطتن
ن عىل المستويير

ات و الخدمات، و أمام  ن ي مجاالت اإلدارة و التعمير و التجهير
ن
ن و الزبناء ف ي الحياة اليومية للمرتفقير

ن
ف

ي شهدها م
غرب األلفية الثالثة التحوالت و التطورات السياسية و االجتماعية و االقتصادية و القانونية التر

ي يجب أن تتوفر للجماعة من أجل 
ي األدوار و اإلمكانيات و الموارد التر

ن
فإنه كان من الالزم إعادة النظر ف

عىل منح االعتبار   1 2011و ألجل ذلك عمل دستور المملكة لسنة  . تحقيق التنمية الوطنية و المحلية

ابية من خالل  ي أن يكون للجماعات الير
ها و الذي ينبغن ي طرق تدبير

ن
ن المنظمة لها  و ف ي القوانير

ن
إعادة النظر ف

ي إعادة هيكلة موارها و أموالها و نفقاتها 
ن
ها و ف ي الفصل  2،تسيير

ن
حيث نص عىل مجموعة من المستجدات ف

ي عىل مبادئ التدبير الحر و عىل التعاون و " أنه  جاء فيهالذي  136 اب 
يرتكز التنظيم الجهوي و الير

ية التضامن، و يؤ  ي التنمية البشر
ن
ي تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم ف

ن
ن ف من مشاركة السكان المعنيير

ابية " الذي ينص عىل أنه  141، و كذلك الفصل "المندمجة و المستدامة تتوفر الجهات و الجماعات الير

 ."األخرى عىل موارد ذاتية و موارد مرصودة من قبل الدولة

ة وهكذا فإن مالية الجماعات الير   ا حقيقيا لقياس درجة استقاللية هذه األخير ابية تعد مؤشر

، و ال يتأبر ذلك إال من خالل موارد مالية حقيقية توازي التطور المتسارع الذي أصبحت 3ونجاعة عملها

ي 
ايدة التر ن ي تفوق بكثير إراداتها، نتيجة للمتطلبات العمومية المير

ابية و التر انية الير ن تعرفه مختلف نفقات المير

ي ميادين االستثمار و ت
ن
ابية المنتخبة ف ، و توسيع مجاالت تدخل المجالس الير ن  حتاجها مهام التسيير التجهير

ابية وع الجهوية المتقد، حيث يشكل الجانب المالي حجر الزاوية لخدمة التنمية الير ي نجاح مشر
ن
ة بشكل مف

ها لشؤونها إل إجراءات و تد  . 4ابير قابلة للتنفيد و التحقيقعام و الذي يبلور عىل أرض الواقع تدبير

ابية مداخيل كل من الجهات والعماالت واألقا  ن التنظيمية للجماعات الير ليم وقد حددت القوانير

ائب  ي حصيلة الضن
ن
ابية، والمخصصات والجماعات ف ائب الدولة المخصصة للجماعات الير و حصص ضن

ائب والر  انية العامة للدولة، وحصيلة الضن ن سوم المأذون بتحصيلها، وحصيلة األتاوى، و المالية من المير

حصيلة األجور عن الخدمات المقدمة، و حصيلة الغرامات، و حصيلة االستغالالت و األتاوى، و حصص 

ابية أو  األرباح و الموارد و المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات و المقاوالت التابعة للجماعات الير

لممنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون العام، و المساهمة فيها، و االمدادات ا

اضات، و دخول األمالك و المساهمات، و حصيلة بيع المنقوالت و العقارات، و أموال  حصيلة االقير

                                                           
يف رقم 2011دستور المملكة المغربية لسنة   1 ي  1.11.91، الصادر بتنفيذه ظهير شر

مكرر  5964، الجريدة الرسمية عدد (2011يوليو  29) 1432شعبان  27صادر ف 
 . 2011يوليوز  30افق ل المو  1432شعبان  28الصادر بتاري    خ 

ابية 2 ي  للجماعات الير
،التدبير المحىلي و -المتعلق بالجماعات 113.14دراسة عىل ضوء أحكام القانون التنظيمي رقم -المصطف  معمر، آفاق تحقيق التمويل الذاتر

ابية عىل ضوء القوانير  التنظيمية الجديدة، مجلة العلوم القانونية، العدد الرابع،
 45، ص 2016الحكامة الير

بية و اكراهات االستقاللية المالية، دار السالم للطبا 3 ابية بالمغرب بير  توسيع االختصاصات التدبير
، الجماعات الير ي

. الرباط-عة و النشر و التوزي    عنور الدين السعدات 

 25، ص 2015الطبعة األوىل 
ابية و تدبير المرافق العمومية ال 4

، الحكامة الير ي
فر وع الجهوية المتقدمة، عبد العزيز أشر  211ص ،2015مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة األوىل  محلية عىل ضوء مشر
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ن و األنظمة الجاري  ي القوانير
ن
المساعدات و الهبات و الوصايا، مداخيل مختلفة، و الموارد األخرى المقررة ف

 5. بها العمل

وتحتل موارد األمالك الجماعية أهمية بالغة بالنظر لكونها موارد محلية ضفة يتم تحصيلها من  

ي مداخيلها 
ن
ابية الالمركزية، حيث تمتلك حرية التضف ف فهي تشكل إل . األمالك العائدة للوحدات الير

ائب و الرسوم المحلية، العمود الفقري لنظام التمويل الذا ي الذي يتناسب أكير مع فلسفة جانب الضن
بر

ي تقلص من درجة االستقالل المالي 
 6. الالمركزية مقارنة مع الموارد االستثنائية التر

ة بالنسبة للجماعات   فاألمالك العقارية والمنقولة تمثل ثروة مادية واقتصادية واجتماعية كبير

ابية أداة  –أو من المفروض أن تشكل  -كلت شومن ثم، فإنه كلما ازداد حجمها وتنوعت أصنافها كلما . الير

وبالنظر ألهمية هذه األمالك من النواحي المختلفة ولكونها . مهمة وفعالة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة

ة أساسية إلنجاز المشاريــــع التنموية، فقد وجهت اليها  ن مصدر كبير لتنمية الموارد المالية الذاتية وركير

ابيةالجماعات ال ي الدول ير
ن
المتقدمة العناية الالزمة الستثمارها واستغاللها استغالال اقتصاديا واجتماعيا  ف

ة  7. وجعلها أداة تنموية كبير

ابية، إال أن هذا االهتمام تعود جذوره     ةل فير إوالمغرب اهتم بدوره بتنظيم أمالك الجماعات الير

ي أرست الدعام القانونية المنظمة له، من خ
الل إصدار مجموعة من النصوص الحماية الفرنسية التر

ع مابية القانونية والتنظيمية منها ما هو ساري المفعول ال يومنا هذا، سواء أمالك الدولة أو الجماعات الير 

ة بعد  ي عرفها المغرب مباشر
ي مواكبة منه للتطورات التر ع المغرب 

ي أحدثها المشر
 بعض مظاهر التغيير التر

ي ظل هذا التقديم ت. االستقالل
ن
ز إشكالية رئيسية وهي وف  : ي 

؟ ي وتحقيق االستقالل المالي
ر
ي الرفع من التمويل الذات

 
  دور مداخيل األمالك الجماعية ف

 : تتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعية

 ما المقصود باألمالك الجماعية؟ 
 ي تدبير األمالك الجماعية؟

ن
 ما األجهزة المتدخلة ف

  ي المنظم لألمالك الجماعية؟ما هو اإلطار
 القانوبن

  ابية؟ل و االجمالية  المداخيل الذاتية ضمناألمالك الجماعية مداخيل  مردودية  لجماعات الير
 ؟ ي تحقيق االستقالل المالي

ن
 هل تساهم مداخيل األمالك الجماعية ف
 : مد عىل التصميم التالي ولإلجابة عىل هاته اإلشكالية سنعت

ي والمالي لألمالك الجماعية: المبحث األول
 
 . التنظيم القانوت

ي لألمالك الجماعية : المطلب األول
 . التنظيم القانوبن

ي 
 
 . التنظيم المالي لألمالك الجماعية : المطلب الثات

ي 
 
 -جماعة الجديدة نموذجا-  واقع مداخيل األمالك الجماعية: المبحث الثات

 . الجماعية بالمغربمداخيل األمالك واقع : المطلب األول

ي 
 
ن مردوديتها : المطلب الثات  . إكراهات تطور مداخيل األمالك الجماعية و مداخل تحسير

                                                           
يف رقم  111.14تعلق بالجهات رقم من القانون التنظيمي الم 189مادة ال 5  6380، الجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7بتاري    خ  1.15.83الصادر بتنفيذه الظهير الشر

 . 2015يوليوز  23بتاري    خ 
يف رقم  112.14من القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت و األقاليم رقم  167المادة  رسمية ، الجريدة ال2015يوليوز  7بتاري    خ  1.15.84الصادر بتنفيذه الظهير الشر
 . 2015يوليوز  23بتاري    خ  6380عدد 
يف رقم الصادر بتنفيذ 113.14من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم  174المادة   6380، الجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7بتاري    خ  1.15.85ه الظهير الشر
 . 2015يوليوز  23بتاري    خ 

ابية، 6  49، ص 2017نشر صوماديل، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األوىل  محمد حيمود، مالية الجماعات الير
، العدد بوخال ميلود، بوجيدة محمد، أمالك الجماعات ال 7  11 ، ص1995، 5محلية وهيئاتها، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة دالئل التسيير
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ي والمالي لألمالك الجماعية: المبحث األول
 
 التنظيم القانوت

، حيث ،تعتي  األمالك الجماعية بالمغرب ثروة مادية، ذات أهمية بالغة  ي جانبها المالي
ن
 خاصة ف

ع  ي أحاطها المشر
ي  تأطرها بمجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية التر

ي شقها القانوبن
ن
المطلب )ف

ي ) و المالي ( األول
 (. المطلب الثابن

 

ي لألمالك الجماعية: المطلب األول
 
 التنظيم القانوت

ابيةنظرا ألهمية األمالك الجماعية ضمن الموارد  عالذاتية للجماعات الير   أهمية ، فقد أول المشر

ة لتدبير  يعية وتنظيمية منذ عهد  كبير شؤونها والمحافظة عليها، ولهذا الغرض، صدرت عدة نصوص تشر

ي المنظم لهذه األمالك الحماية تعتي  اإلطار
ي ) القانوبن

، لكن قبل ذلك سنتطرق للمقصود (الفرع الثابن

 . (الفرع األول)باألمالك الجماعية 

 اعيةالمقصود باألمالك الجم: الفرع األول

ابية ورية 8يقصد باألمالك الجماعية مختلف الممتلكات التابعة للجماعات الير ، كإحدى الموارد الضن

للتنمية المحلية، إذ تمكن الجماعة من الوعاء العقاري الالزم لجعلها قادرة عىل القيام بالمهام المنوطة بها 

ي ظ
ن
شبكة الطرق ك  مرضيةروف بالفعالية المرجوة، من قبيل تنظيم تنقل األشخاص واألمتعة ف

ية، األزقة، الساحات، الخ، و توفير ظروف النظافة والصحة ... األرصفة المرائب، والمواصالت الحضن

اء  هات، ساحات خضن ن الخ، و ضمان سير المصالح ... العمومية وحماية البيئة من قبيل إنشاء حدائق، منير

الخ، ثم تنفيذ وثائق التعمير ... جتماعية ورياضيةالعمومية المحلية كمقر الجماعة، مرافق إدارية، ثقافية، ا

ي هذه الوثائق، ثم إحداث المناطق الصناعية والسياحية 
ن
ات العمومية المخططة ف ن وتحقيق التجهير

فيهي اك مع القطاع العام أو الخاص، ةوالير ي مشاريــــع اقتصادية وذلك باالشير
ن
، و المساهمة بعقارات ف

ي و  افة إل استغالل العقارات قصد ظ باإل 
ي التوسع العمرابن

ن
تنمية الموارد المالية المحلية، ثم التحكم ف

ي  9. الحضن

ن    : وعليه يمكن تصنيف األمالك الجماعية ال صنفير

  : األمالك الجماعية العامة -أوال 

ابية ملكية قانونية تامة و المخصصة إما الستعمال  ي تمتلكها الجماعات الير
يراد بها تلك األمالك التر

،  10. تسيير المرافق العمومية المحلية، و بهذه الصفة ال يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصةالعموم أو ل

إخضاعها موجهة للمنفعة العامة و ال يجوز إخضاعها ال أحكام القانون الخاص، و إنما األفضل هو  أنها  أي

ا و ال إقامة الحجوز لقواعد استثنائية بهدف حمايتها و المحافظة عليها من حيث أنها ال يجوز التضف به

ي الزمن أو نزع ملكيتها ألجل المنفعة العامة
ويدخل ضمن  . عليها و ال اكتساب ملكيتها بالتقادم بعامل مضن

 : األمالك الجماعية العامة

  ي خصصت بها بشكل ضيــــح كجميع األ
األزقة والطرق والرحبات واألجنة العمومية، ثم مالك التر

فيها المياه  واألحواض المجتمعة والقنوات ومجاري المياهاديس المياه المعدة للمدينة وكذلك القو 

ها من ي األمالك العمومية بالمغرب وغير
ن
ي تدخل ف

ات التر ن وكذا المقابر ما عدا اإلسالمية . التجهير

                                                           
ابية، مطبعة األمنية، الرباط،   8  28، ص2017سعيد جفري، مالية الجماعات الير
 2، ص 2009حلية، سلسلة دليل المنتخب، الطبعة األوىل دليل أمالك الجماعات المحلية، وزارة الداخلية المغربية، المديرية العامة للجماعات للم  9

 3نفس المرجع، ص   10
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 مندرجة ضمن ما يعتي  أمالكا يهوديةوال
، مما يفيد من هذا االستثناء أن المقابر المسيحية تبقر

ن أن المق ي حير
ن
 11. أمالكا خاصة تعتي   اليهوديةو ابر اإلسالمية عامة، ف

  ي تم تخصيصها لما يهم العموم أو الستغاللها لتدبير شؤون المصالح العمومية
جميع األمالك التر

ي نجد من ضمنها المسالك و الطرق و األزقة و الساحات 
المحلية التابعة للجماعات اإلدارية، و التر

ن أو الحدائق العمومية و ال بــها مجاالت و البساتير ي يشر
المجهزة بشؤون االنارة و البواليع، و المياه التر

ا العقارات كاألسواق و  ي و كذا األجهزة المعدة لذلك، و أخير
ي هي معدة إلرواء المواشر

الناس أو التر

المرافق بها و الفنادق و المجازر و اآلثار و الحمامات المعدة إلزالة الطفيليات المصابة بها 

 . 12البهائم

ة للملكية العقارية الجماعية هي ارتباطها بعامل المصلحة العامة، مع اختصاص برز خاصية إن أ ن ممير

ي المجالس 
ن
 التضف بالملكية، وأن هذه الجهة محظور عليها والمحافظة عليها مراقبتها  المنتخبة ف

مكن أن يعي العام ال الحجز عليها، كما أن المرافق التابعة للملك الجما وال يجوز و الهبة، أالجماعية بالبيع 

ن  تكون محل إيجار أو كراء، بل موضوع رخصة احتالل مؤقت فقط، غير دائمة، يمكن سحبها وفق القوانير

وري  ولم يعد غير أنه إذا ما انتفت صفة المنفعة العامة عن هذه األمالك، . الجاري بها العمل من الضن

ي ا
ن
ع ف ضمن األمالك  وإعادة ترتيبها ستخراجها اإلبقاء عليها ضمن األمالك العامة، فقد رخص المشر

 الخاصة، حتر يتستن للجماعة المالكة لها التضف فيها وفق اإلجراءات القانونية الجارية عىل األمالك

 . الخاصة

 األمالك الجماعية الخاصة -ثانيا : 

ابية ملكية خاصة وغير مخص
ي تمتلكها الجماعات الير

صة يتكون الملك الخاص من جميع العقارات التر

ي ممتلكاتهم الخاصة، بحيث يمكنها استعمالها  وتتضف فيها ، 13العامة بأمالكها 
ن
تضف األشخاص ف

 .واستغاللها والتضف فيها بجميع أنواع التضفات القانونية

ات الملك الخاص، هو أن إدراجه ضمن األمالك الخاصة ال يتطلب مبدئيا أي إجراء ن  ومن ممير

تيب األمالك العامةالشأن بالنسب شكىلي خالفا لما هو وخالفا لألمالك العامة، فإن األمالك الخاصة . ة لير

غير أن هذه العمليات تخضع لمجموعة من . أو مبادلة أو كراء أو تخصيص يمكن أن تكون موضوع تفويت

 .14وضمان استعمالها ألغراض المصلحة العامة القواعد والمساطر الخاصة لحمايتها

ي  
ن
ي و إطارها العقارات  ويدخل ف

يــها  البنايات التر ابيةتشير ي تقوم ببنائها عىل الجماعات الير
، أو التر

 . بها  والوظائف المنوطةنفقتها ألجل تنفيذ المهام 

 

 

 

 

 

                                                           
يف المتعلق باألمالك المختصة بالبلديات بتاري    خ من ال 2الفصل  11  1340ربيع األول  14السنة الثامنة،  446، الجريدة الرسمية عدد 1921أكتوبر  22ظهير الشر

 1024-1022، ص 1921نونير  15الموافق 
ي  3و  2 الفصالن 12

يف المؤرخ ف   2027، ص 16.7.1954، بتاري    خ 2177يتعلق بأمالك الجماعات القروية، ج ر عدد  28.6.1954من الظهير الشر
 المتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات 1921أكتوبر  19موافق  1337صفر  17من ظهير  5الفصل    13
 3دليل أمالك الجماعات المحلية، مرجع سابق ، ص  14
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ي 
 
ي لألمالك الجماعية: الفرع الثات

 
 اإلطار القانوت

ع عىل ضبط األمالك الجماعية  والتنظيمية النصوص القانونية  ترسانة من من خالل عمل المشر

ة الحمايةل  تعود  ذورها ج وإن كانت ي مازال معموال بها مع بعض مظاهر التغيير والتتميمفير
و تتمثل . ، والتر

ي  15أهم النصوص القانونية األساسية
ن
 : ف

  ي فاتح يوليوز
 
ي موضوع األمالك العمومية للدولة191416الظهتر المؤرخ ف

ن
، . ، ف و يعتي  هذا الظهير

ي المغرب يتعرض لتنظيم األم
ن
ي ف

الك العمومية بمفهومها الحديث، و يضع لها أول نص قانوبن

ها  ي سارت عليها النصوص المنظمة . أحكامها و قواعد تدبير
و هي نفس القواعد و األحكام التر

ن األمالك العامة و طريقة  لألمالك الجماعية فيما بعد، سواء فيما يتعلق بوضع معايير لتميير

 17. ك األمالك و المحافظة عليها أو فيما يتعلق بالقواعد العامة لحماية تلالتخصيص، 

  ي
 
، أنه قام . ، الخاص باألمالك البلدية1921أكتوبر  19الظهتر المؤرخ ف و أهم ما حمله هذا الظهير

 الملك العمومي للدولة عن الملك المتعلق بالبلديات
ن  وأعىط  نماذج لهذه األمالك، كما نص. بتميير

ي تدخل ضمن الملك الخصوصي  عىل 
و تعرض أيضا لبعض . للبلديات أنواع األمالك التر

ن بتدبير هذا النوع من األمالك  18. االختصاصات المتعلقة بالمكلفير

  ي فاتح جمادى األول القرار الوزيري
ن
المتعلق بكيفية  1921دجني   31موافق  1340المؤرخ ف

 . تدبير األمالك الخاصة بالبلديات

  ي
 
ي تمتلكها ، المنظم ألمالك الجماعا1954يونيو  28الظهتر المؤرخ ف

ت القروية بشأن األمالك التر

ة زمنية . الفئات المزودة بجماعات إدارية ، أنه صدر متأخرا بفير و أول ما يالحظ عىل هذا الظهير

ي للجماعات القروية يعود إل سنة 
لسنة ، و هي بذلك ا1916جد طويلة، رغم أن الوجود القانوبن

ي صدر فيها أول ظهير يعىطي 
ي الذي  للجماعات القروية و  التر

ا، عن الوضع القانوبن ن ضعا قانونيا متمير

ة ما قبل الحماية  19. كانت تعيشه الجماعات األصلية التقليدية خالل فير

  ي فاتح ربيع األول
 
يف المؤرخ ف ير المغير و المتمم للظه 1937مايو  12موافق  1356الظهتر الشر

ي 
ن
يف المؤرخ ف  . دياتالمتعلق باألمالك الخاصة بالبل 1921أكتوبر  19الشر

  ي
 
يف الصادر ف المتعلق بمنح بعض  1949نونتر  14الموافق ل  1369من محرم  22الظهتر الشر

ي إشغال الملك العمومي 
ن
 . الرخص ف

  ي  1341.58.2مرسوم رقم
ن
اير  4موافق  1378رجب  25مؤرخ ف بتحديد كيفية تسيير  1959 في 

 . أمالك الجماعات القروية

  يف رقم ي  1.62.308الظهتر الشر
ن
 1963سبتمي   7الموافق  1383من ربيع األخر  17 الصادر ف

ي التخىلي للجماعات القروية بدون عوض عن قطع أرض مخزنية الزمة لبناء دور جماعية
ن
 . باإلذن ف

 

 

 

                                                           
 
ي شأن األمالك العمومية للدولة، الجريدة الرسمية عدد  ،1914فاتح يوليوز ظهير  16

 .  1914يوليوز  10هجرية موافق  1332بتاري    خ شعبان  62ف 
 . 30سعيد جفري، مرجع سابق، ص  17
يف يتعلق باألمالك المختصة بالبلديات بتاري    خ  18 نونير  15الموافق  1340ربيع األول  14 السنة الثامنة، 446، الجريدة الرسمية عدد 1921أكتوبر  22ظهير شر

 1024-1022، ص 1921
ي   19

يف المؤرخ ف   2027، ص 16.7.1954، بتاري    خ 2177يتعلق بأمالك الجماعات القروية، ج ر عدد  28.6.1954الظهير الشر
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ي 
 
 التنظيم المالي لألمالك الجماعية: المطلب الثات

ها العنض األساشي يعتي  الجانب المالي لألمالك الجماعية   ي تدبير
ن
انعكاس عىل ، لما لها من ف

ابية انيات الجماعات الير ن هامير من خالل عمليات ( الفرع األول)، حيث تتول العديد من األجهزة تدبير

ي )عقارية ينظمها القانون
 (. الفرع الثابن

ي تدبتر األمالك الجماعية: الفرع األول
 
 األجهزة المتدخلة ف

ابية وفقا لك األجهزة المنتخبة تدبير تتول  ابية أمالك الجماعات الير ل صنف من الوحدات الير

طرفا فيها من خالل التأشير  رقابيةالالمركزية، وذلك من خالل مقتضيات ومساطر خاصة، تكون السلطة ال

 . عىل مقررات مجالسها 

ن المتعلق بالجهات عىل أ 111.14من القانون التنظيمي رقم  98فبالنسبة للجهات، فتنص المادة 

ي قضايا الجهة، بما فيها المجلس الجهوي يتول البث بمداوال 
ن
 ،والخاصةالمرتبطة بممتلكاتها العامة ته ف

و كذا اقتناء العقارات الالزمة الضطالع الجهة ، وصيانتها  والمحافظة عليها الجهة سواء بشأن تدبير أمالك 

ن و األنظمة الجاريبالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير ت بها  خصيصها طبقا للقوانير

 . العمل

، فرئيس مجلس الجهة يتول من نفس القانون  101األول من المادة  وحسب الفقرة  التنظيمي

ن سجلالسهر عىل مسك ، من خالل والمحافظة عليها تدبير أمالك الجهة  محتويات أمالكها  وتحيير

ما يباشر أعمال ك.  ويقوم بجميع األعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة القانونية، وتسوية وضعيتها 

افة إل أن رئيس مجلس ض باإل هذا . تهم ملك الجهة الخاص والبيع واالقتناء والمبادلة وكل معاملةالكراء 

االحتالل المؤقت للملك  ويمنح رخصالجهة يتخد اإلجراءات الالزمة لتدبير الملك العمومي للجهة 

ي  يعية والتنظيمية الجاري بها العمالعمومتر  . ل طبقا للنصوص التشر

ي تدبير أمالكها لمجلس العمالة أو اإلقليم فيعود أما بالنسبة للعماالت و األقاليم  
ن
و . أمر التداول ف

ي   112.14من القانون التنظيمي  93تنص المادة 
ن
 : أن مجلس العمالة أو اإلقليم يتداول ف

  تدبير أمالك العمالة أو اإلقليم والمحافظة عليها وصيانتها، 

 زمة الضطالع العمالة أو اإلقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو اقتناء العقارات الال

ن واألنظمة الجاري بها العمل  . تغيير تخصيصها طبقا للقوانير

 : من نفس القانون التنظيمي يتول رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم 95و طبقا للمادة 

  ن سجل  و . تدبير أمالك العمالة أو اإلقليم و يحافظ عليها لهذه الغاية، يسهر عىل مسك و تحيير

محتويات أمالكها و تسوية وضعيتها القانونية، و يقوم بجميع األعمال التحفظية المتعلقة 

 ،بحقوق العمالة أو اإلقليم

  يباشر أعمال الكراء و البيع و االقتناء و المبادلة و كل معاملة تهم ملك العمالة أو اإلقليم

 ،الخاص

 الالزمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أو اإلقليم، و يمنح رخص االحتالل  يتخد اإلجراءات

يعية و التنظيمية الجاري بها العمل  . المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشر

، حيث تشير المادة جو فيما يخص الجماعات فتدبير أمالكها يعد ضمن اختصاصات الم لس الجماعي

ي  113.14من القانون التنظيمي رقم   92
ن
ي فقرتها الثانية إل أن هذا المجلس يتدارس  بمداوالته ف

ن
 : ف

  تدبير أمالك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها، 
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  تغيير  اقتناء العقارات الالزمة الضطالع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو 

ن و األنظمة الجاري بها العمل  . تخصيصها طبقا للقوانير

 ي رأسماله
ن
ي رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة ف

ن
كات التنمية المحلية أو المساهمة ف ا أو إحداث شر

 . تخفيضه أو تفويته

وط المحافظة عليه أما بالنسبة للملك الغابوي ف واستغالله يعود للمجلس الجماعي تحديد شر

ي 
ن
 .. حدود االختصاصات المخولة للمجلس بموجب القانون واستثماره ف

ي مجال تدبير األمالك الجماعيةو ل
ن
من  94حيث تنص المادة . رئيس المجلس الجماعي صالحيات ف

 : بأن يتول الرئيس تدبير هذه األمالك و يحافظ عليها، و ذلك من خالل 113.14القانون التنظيمي رقم 

 ن سجل محتويات أمالكها و تسوية وضعيتها القانونية  . يسهر عىل مسك و تحيير

  عمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعةيقوم بجميع األ . 

 يباشر أعمال الكراء و البيع و االقتناء و المبادلة و كل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص . 

  الملك العمومي للجماعة، و يمنح رخص االحتالل المؤقت للملك يتخد اإلجراءات الالزمة لتدبير

يعي  . ة و التنظيمية الجاري بها العملالعمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشر

ابية بمختلف أصنافها، يتم إحداث لجان لمساعدة  و تجدر اإلشارة إل أنه بالنسبة للجماعات الير

ن الجماعات، ي تدبير شؤونها بما فيها األمالك التابعة لها، كما بإمكان مؤسسات التعاون بير
ن
و  مجالسها ف

ابية، و مجموعة العم االت و األقاليم، و مجموعات الجهات، امتالك عقارات و مجموعات الجماعات الير

وط المطبقة عىل الجماعات و األقاليم و الجهات ها وفقا لنفس المقتضيات و الشر  . تدبير

ي تدبير األمالك الجماعية أجهزة إدارية  وبجانب األجهزة
ن
بمصلحة  ويتعلق األمر المنتخبة، تتدخل ف

ي يعهد لها مسك 
ن سالممتلكات التر  . اإلجراءات االزمة للحفاظ عليها  وكذا اتخاد األمالك  جالتوتحيير

وريا بالنسبة لتدبير أمالك الدولة  ابيةكما أن تدخل اللجنة اإلدارية للتقييم يعد ضن  والجماعات الير

مجموعاتها كلما تعلق األمر بتحديد القيمة الحقيقية لعقار أو حقوق عينية، كتحديد ثمن  ومؤسساتها و 

اء عقار أو معاوضةاقتناء أو بيع  ، بل إنها تختص كذلك بإعطاء الرأي بخصوص ... عقار أو ثمن كراء أو اكير

وع المزمع إنجازه أو الغاية المتوخاة منه ي أهمية . ما إذا كان العقار المراد تحديد قيمته يتالءم مع المشر
و تأبر

ة و الكفاءة اللت هذا الدور  ان توفرهما العناض المكونة لها، من حيث كون رأي اللجنة يقوم عىل أساس الخي 

ي تعتمدها 
 20. لتحديد القيمة الحقيقية -أو من المفروض أن تعتمدها - و عىل المعايير المنطقية التر

ي 
 
 ألمالك الجماعيةالخاصة باالعمليات العقارية : الفرع الثات

ي تعزيز  جبائية ذاتغير  موارد ذاتيةتعتي  مداخيل األمالك الجماعية 
ن
االستقالل  أهمية بالغة ف

ابية الي ، كلما كان مردودها الموتنوعت أصنافها ، حيث أنه كلما ازداد حجم األمالك المالي للجماعات الير

انياتها، إال أن ذمهما  ن ها يبقر  لك، مما ينعكس إيجابا عىل مير  . رهينا بحسن تدبير

 : مصادر اكتسابها  -أوال

صفة حيث أن . براز مصادر اكتسابها إوجب التدبير المالي لألمالك الجماعية، قبل التطرق آلليات 

ابية  ،بالشخصية المعنوية تمتع الجماعات الير ي تملك أمالك خاصة  واالستقالل المالي
ن
أعطتها الحق ف

 : وذلك وفقا لمساطر خاصة ،وأخرى عامة

 

                                                           
 . 7، ص 1998، دار االعتصام، الدار البيضاء،بوجيدة محمد، اللجنة اإلدارية ألمالك الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، سلسلة المرشد اإلداري  20
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 : مسطرة االقتناء 

ي تحتاج إليها بالمراضاة
ابية اقتناء العقارات التر العامة أو  من األشخاص يمكن للجماعات الير

 ،مدرك مقابل أداء ثمنها للطرف المقتتن منه أو بمبادلة أمالكها بعقارات أخرى بمدرك أو بدون الخاصة،

بل ل الطرف االخر مقاإعة بدفع ثمن العقار موضوع العقد عقد يلزم الجما و ويمكن تعريف االقتناء بأنه ه

ن الج  . بها العملري االحصول عىل هذا العقار برضاه وذلك طبقا القوانير

مجلس  تفمن صالحيا، 113.14من القانون التنظيمي للجماعات  92المادة  وطبقا لمنصوص

ي اقتناءالتداول  الجماعة
ن
 م الرئيسيقو  ، فيما ... الالزمة الضطالع الجماعة بالمهام الموكولة إليها العقارات  ف

ة أعمال االقتناء المجلس ومقرراته بما فمداوالت  بتنفيد من نفس القانون  94حسب المادة  ما وب، يها مباشر

ضمن نفقات التسيير  اآلخر يدخلل الطرف إفع ثمن العقار فإن د ،من خالل عقد تتم  ةاألخير  ههذأن 

ي  179لمادة ا حسب
ن ما جاء فيها  التر اماتتشتمل نفقات التسيير : من بير ن  عىل النفقات المتعلقة بااللير

مة من لدن الجماعةالمالية الناتجة عن االتفاقات و العقود ال  . مي 

 : مسطرة نزع الملكية

ابية  ي أن تلجأ إل مسطرة نزع الميمكن للجماعات الير
اصن لكية إذا تعذر عليها اكتساب العقارات بالير

ي تعرف عموما بكونها إجراء من أجل المنفعة العامة
ن إل التنازل، و التر عن  يرمي إل دفع مالك عقار معير

ن من المال يتم تحديده من طرف اللجنة اإلدار ملكيته للعقار المراد نزع  ية ملكيته منه، مقابل مبلغ معير

وع ملكيتهللتقييم بشكل  ن  . يروم إعطاء القيمة الحقيقية لألرض حتر ال يتم إجحاف الشخص المين

، فإن فإن هذه المسطرة ال 2011من دستور  35و بما أن حق الملكية حق دستوري طبقا للفصل 

ن اإلدارية و القضائيةالمرور من  يمكن سلكها إال عي    . المرحلتير

ي ال بد فبالنسبة للمرحلة اإلدارية
من اتباعها حتر تمر هذه ، فتشمل كل المساطر القانونية التر

ي 
ن فيه العقارات المراد نزع ملكيتها إما إداري بدءا بإعالن المنفعة العامة بمقرر  المرحلة بشكل قانوبن يبير

، فإن لم ي ي أو كىلي
ي بشكل جزب 

، جاز تحديدها عي  مقرر يدع مقرر حدد إعالن المنفعة العامة تلك األراصن

ن من إعالن المنفعة العامة يتم بموجبه  تحديد العقارات المراد نزع ملكيتها مع التخىلي يصدر داخل سنتير

ي الجريدة الرسمية، وجرائد أخرى وطنية مأذون لها نشر اإلعالنات القانونية مع تعليق 
ن
ه ف تصميم نشر

ي  و القيام بكل ما يلزم إلشهار هذا المقرر حتر يتمكن المعنيون من إبداء 
حاتهم و األراصن آرائهم و مقير

ه بالجريدة الرسمية، وبعد ذلك، تقوم مالحظاتهم حول هذا المقرر داخل  أجل شهرين من تاريــــخ نشر

ن أسماء محافظ األمالك العقارية بهدف الحصول الجماعة نازعة الملكية بتوجيه طلب إل  عىل شهادة تبير

كانت محفظة فإنه يتم نقل ملكيتها، ذوي الحقوق عىل العقارات المراد نزع ملكيتها و حالتها العقارية، فإذا  

ي طور التحفيظ سجلت تعرضات بش
ن
، فإن مقرر التخىلي يتم أن ذلك، و أما إذا لم تكن محفظةو إذا كانت ف

 . 21اإلداريةإيداعه بالمحكمة 

ي تعتي  شكال من أشكال الرقابة عىل اإلدارة نازعة الملكيأما بالنسبة للمر 
اء ة، سو حلة القضائية و التر

 ى عدالة التعويض الذي تم إعطاؤه ، أو من خالل التحقق من مدمن  خالل التحقق من سالمة اإلجراءات

وع ملكيتهإ ن وعية المنفعة العامة المتوخاة من نزع ال المين ي مراقبة مشر
ن
 . لملكية، بل و حتر النظر ف

                                                           
يف رقم  41.90من القانون رقم  37انظر المادة  21 ي  1.91.225المحدث بموجبه المحاكم اإلدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشر

 1414من ربيع األول  22الصادر ف 
 2168، ص  1993نوفمير  3بتاري    خ  4227، الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمير  10الموافق 
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عقار ، ال يمكن أن تتم إال إذا كان ال 7.81فإن مسألة نزع الملكية و المنظمة بالقانون رقم و عليه 

ي إطار اإلعالن عن المنفعة العامةالذي يراد 
ن
  . حيازته يدخل ف

 : والوصايا الهبات 

ابيةتعت لجماعة حيث يبث فيها مجلس ا، ي  الهبات والوصايا من المداخيل الذاتية للجماعات الير

ي 
ن
بالجماعات،  المتعلق 113.14من القانون التنظيمي رقم  118للمادة و تطبيقا  . 22قبولها أو رفضها ويقرر ف

ن  ي المادتير
ن
من  94و  92المقررات المتعلقة بالهبات و الوصايا الممنوحة للجماعة و المنصوص عليها ف

مداخيل الجماعة، و بالتالي ال تكون القانون السالف الذكر، تعتي  مقررات ذات وقع مالي عىل نفقات و 

 . عليها قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير 

لها بعقار أو  شخص ما و هو الواهب عىل الجماعة و هي الموهوب عو الهبة عقد يتم بمقتضاه تي   

يطة قبول الجماعة ذلك  23. منقول بدون عوض و عىل وجه اإلحسان شر

بهدف القيام بمشاريــــع مالكها لفائدة الجماعة، و يمكن أن تتعلق الهبة بعقارات تخىل عنها 

إما  ، و خلإ... اجتماعية مثل المستوصفات و المراكز الصحية و مراكز العالج و مالح   األيتام و مأوى العجزة

 ... بغرض إنجاز مشاريــــع تربوية كالمدارس و دور الطلبة و المكتبات الثقافية و المعاهد الفنية

و غير ذلك، علما  قوالت كسيارة اإلسعاف أو حافلة لنقل التالميذ و قد تكون الهبات عىل شكل من

أنه ال يمكن للجماعة أن تهب بعض أمالكها الخاصة لفائدة األشخاص الذاتية أو المعنوية للقيام بمشاريــــع 

ي المادة . 24اجتماعية
ن
ي إطار الضوابط المحددة لعملية الهبة ف

ن
من القانون التنظيمي للجماعات  92وف

ي كل الهبات و الوصايا الممنوحة للجماعة بدون ، ي113.14
ن
ط أو قيد قرر المجلس الجماعي ف  . شر

ي باألمر عىل الهبة أوالوصية، يجدر التأكد مما يىلي 
 :وقبل موافقة المجلس المعتن

  أهلية الواهب أو الموصي. 

 سالمة الوضعية القانونية للعقار الموهوب أو الموص به. 

 وط يستحيل الوفاء ب انية عدم وجود شر ن ها، أو تكاليف من شأنها أن ترهق مير

 .أو الوصية الجماعة من جراء قبول الهبة

ن السهر عىل  :كما يتعير

  ،طا يبيح تغيير تخصيص العقار ن عقد الهبة، أو الوصية عند االقتضاء، شر تضمير

ط مخالف بالنظر لتوجهات وثيقة ، عند وجود شر  .التعمير

 جيل والتمي  تسجيل عقد الهبة أو الوصية بإدارة التس. 

  ي
ن
تقييد عقد الهبة أو الوصية، كذلك، بسجالت المحافظة العقارية المختصة، ف

ي طور التحفيظ
ن
 .حالة كون العقار محفظا أوف

 ي حالة كونه غير محفظ
ن
 .تقديم مطلب تحفيظ العقار الموهوب أو الموص به، ف

ي شخص رئيس مجلس ويحرر عقد 
ن
ي إسم الجماعة ممثلة ف

ن
ي ها بإعتالهبة بمحرر رسمي ف

باره الممثل القانوبن

ي إسم الجماعة ذله
ن
ي ه الجماعة، ثم يتم تحفيظ العقار ف

ن
 25. سجل الممتلكات الجماعية الخاصة وتقييده ف

                                                           
 المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي  92المادة  22
يف رقم ( مدونة الحقوق العينية) 39.08من القانون  273المادة  23 ي  1.11.178الصادر بتنفيده الظهير الشر

نوفمير  22الموافق ل  1432ذي الحجة  25صادر ف 
2011 . 

، عبد الصمد رسام، تدبير األمالك الجماعية م  24 ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 2017-2016دخل لتنمية الموارد الذاتية للجماعات، رسالة ماسير
 45، ص مراكش

 11دليل أمالك الجاعات المحلية، مرجع سابق ص   25
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 : لتجزئات العقاريةتسلم المرافق العامة ل 

ي هذا اإلطار نجد ظهير رقم 
ن
ي  1.92.7و ف

ن
 1992يونيو  17الموافق  1412ذي الحجة  15الصادر ف

ي عىل  ،26المتعلق بالتجزئات العقارية 25-90فيذ القانون رقم الصادر بتن
ي الفصل الثابن

ن
و الذي ينص ف

ن حيث أنه 18حقوق وواجبات صاحب التجزئة، كون المادة  ال : من نفس القانون تنص عىل أشغال التجهير

ي إحداث تجزئات عقارية إال إذا كانت مشاريعها تنص عىل ما يىلي 
ن
الداخلية و إقامة الطرق : يجوز اإلذن ف

ا ... مواقف السيارات وصل الطرق و ... ء و المالعبتهيئة الساحات غير المبنية كالساحات و المناطق الخضن

: عىل أنه 22، بينما تنص المادة 27مختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية

ن المنصو  ي موضوع التجزئة و تكون يجب عىل صاحب التجزئة أن يضح بانتهاء أشغال التجهير
ن
ص عليها ف

، بينما المادة  ي
تنص عىل أنه يتيح التسلم المؤقت إلدارة  23هذه األشغال محل تسلم مؤقت و نهاب 

وع الذي  ية و القروية أن تتحقق من أن أشغال التهيئة تم إنجازها وفق ما ينص عليه المشر الجماعة الحضن

 . صدر اإلذن بشأنه

ي تسليم مرافق التجزئة العامة للجماعة، و ذلك عي  اجتماع و تتمثل عملية التسليم  
ن
المؤقت ف

ن عن السلطة المختصة، و و ممثل عن المصالح المكلفة  ن عن الجماعة المعنية و كذا ممثلير ه ممثلير يحضن

بتوزيــــع الماء و الكهرباء من جهة، و من جهة أخرى يحضن صاحب التجزئة و المهندس المعماري و 

، و (24المادة)ون و مهندس المساحة بهدف تحرير التسلم المؤقت أو وثيقة المعاينةالمهندسون المختص

ة تحرر إذا تبث للجنة أن هناك خروقات لما تم االتفاق حوله، أو عيوبا تشوب تلك التجزئة   هذه األخير

ي كل األحوالتستدعي 
ن
 (. 26المادة) اإلصالح الذي يتم عىل نفقة صاحب التجزئة ف

ي فيكون بعد موافقة التسليم الأما  
ي المادة نهاب 

ن
السالفة الذكر، و  24اللجنة المنصوص عليها ف

و الذي يهدف إل أمرين ( 27المادة) يكون هذا التسليم بعد سنة من تحرير محضن التسلم المؤقت

ن هما   : أساسيير

ها ال يشوبــها عيب : أوال  حب التجزئة يتم استدعاء صا ، و إن شابها التحقق من أن الطرق و المسالك و غير

 . (28المادة) لتدارك األمر

ات و من بينها الطرق و المساحات غير المبنية المغروسة و شبكة الماء و  : ثانيا  ن إلحاق مختلف التجهير

ات باألمالك العامة للجماعة المعنية ن ها من التجهير  (. 29المادة) الكهرباء و غير

 

 : مسطرة المعاوضة

ن المتعاقدين لآلخر عىل سبيل الملكية، شيئا عقاريا أو يعىطي كل متعتي  المعاوضة عقد بمقتضاه 

ء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر من ي
ي مقابل شر

ن
 28. قوال أو حقا معنويا، ف

ي إطار 
ن
تعاقدية يتم  29األمالك الجماعية الخاصة عملية عقاريةو تعتي  المعاوضة أو المبادلة ف

عىل سبيل الملكية عقار مقابل عقار آخر و تكون بدون ا  بمقتضاها إعطاء الجماعة للطرف المتبادل معه

                                                           
ي  1.92.7المتعلق بالتجزئات العقارية الصادر بتنفيذه ظهير رقم  25-90القانون رقم 26

الجريدة الرسمية عدد   1992يونيو  17الموافق  1412ذي الحجة  15الصادر ف 
 880، ص 1992يوليوز  15الموافق  1413محرم  14الصادرة بتاري    خ  4159

 882،881نفس المرجع، ص   27
ي الفصل  28

امات و العقود ، ظهير  619تعريفه جاء ف   . 1913غشت  12الموافق ل  1331رمضان  9من قانون االلير 
 : المتعلق بمدونة الحقوق العينية، عىل مايىلي  39-08عىل اتواىلي من قانون  7-6-5د تنص الموا 29

 األشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص . 
 ي هيئته

ه  ثابت فيه ال يمكن نقله من دون تلف أو تغيير ف  ء مستقر بحير  ي
 . العقار بطبيعته هو كل شر

 ضعه مالكه رصدا لخدمة هذا العقار و استغالله أو يلحقه به بصفة دائمةالعقار بالتخصيص هو المنقول الذي ي . 
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. تدفعها الجماعة أو الطرف المتبادل معها ( بزيادة) أو بمعدل( بدون زيادة عىل القيمة المتفق عليها) معدل

من  6من الفصل  2بحيث ال يكون أحدهما من النقود أو المنقوالت، و ذلك قياسا عىل أحكام الفقرة 

ي الظهير المؤر 
ن
 . ر كمالك البلدية السالف الذ المتعلق باأل  1921أكنوبر  19خ ف

ي المعاوضة العقارية
ن
ن دون وجود الثمن، ألن كال من العقارين و يتكون المحل ف ن عقاريير  من مبيعير

الرصيد العقاري الجماعي  الخاص  يكون كمقابل لآلخر، أي بديل عن الثمن من أجل الحيلولة دون إضعاف

ي قانون االتزامب. و استغالله بشكل فعال
ن
ء اخالف محل عقد المعاوضة ف ي

ت و العقود الذي ينصب عىل شر

 . منقول أو عقار أو حق معنوي

ي القسم الثا و تنطبق عىل المعاوضة العقارية الجماعية أحكام
ن
ي المعاوضة الواردة ف

 من قانون بن

امات و العقود، ما عد ن ي تتااللير
 مع طبيعة المنا تلك المتعلقة بالثمن و التر

ن
 625فصل حكام البادلة وفقا أل اف

امات و العقود  ن  . من قانون االلير

عىل  و بخصوص قواعد المعاوضة فهي ثالث أنواع، و تخضع لنفس القواعد المسطرية المطبقة

وط التالية  : عملية االقتناء أو التفويت حسب الشر

 الحالة  المعاوضة العقارية بمعدل تؤديه الجماعة و تخضع ألحكام االقتناء و تتحقق هذه

 . ة العقار المتبادل به تفوق قيمة العقار  المملوك للجماعةإذا كانت قيم

 مع الجماعة و تخضع ألحكام التفويت و  المعاوضة العقارية بمعدل يؤديه الطرف المتبادل

العقار المملوك تتحقق هذه الحالة إذا كانت قيمة العقار المملوك للجماعة تفوق قيمة 

 . للمتبادل معه

  بدون معدل و تكون عندما تكون قيمة العقارين المتبادل بهما متساويةعقارية معاوضة . 

إذا   30عىل عملية المعاوضة بمعدل تؤديه الجماعة بمقتضن قرار من وزير الداخلية و يتم التأشير 

درهم أو بموجب قرار والي الجهة إذا كانت قيمة هذا  2.500.000كانت قيمة العقار للمتبادل معه تفوق 

 . درهم 2.500.000قار تقل أو تساوي الع

ن المتبادل مع الجماعة بمقتضن قرار مو يتم التأشير عىل المعاوضة العقارية بمعدل  يؤديه الطرف 

ا  درهم أو بقرار والي الجهة إذ 2.500.000وزير الداخلية إذا كانت قيمة العقار المملوك للجماعة تفوق 

 . درهم 2.500.000كانت قيمة هذا العقار  تقل أو تساوي  

 قرار والي الجهة كيفما كانت قيمتو يتم التأشير عىل العملية العقارية 
ها موضوع المعاوضة بمقتضن

ورية إلنجاز استثمارات يقل مبلغها عن  ي قطاعات الصناعة  و التصنيع  200عندما تكون ضن
ن
مليون درهم ف

ي للواليةالفالحي و المعدن  و السياحة و الصناعة التقليدية  و السكن ا اب 
ي تقع داخل النفوذ الير

 . لتر

ن سلطة المراقبة و المنتخبون  و مع صدور القانون التنظمي المتعلق بالجماعات وقع ارتباك  بير

داخل المجالس الجماعية بخصوص التأشير عىل عمليات تدبير األمالك الجماعية، و كان هذا االرتباك سببا 

ي ظهور 
ن
و الموجهة إل عامل  113.14من القانون التنظيمي  119مادة الرسالة التوضيحية لمقتضيات ال ف

ي جاء فيها
تشي عىل الملفات المتعلقة بكنانيش التحمالت و عقود تدبير األسواق " إقليم الجديدة، و التر

و اقتناء أو مبادلة المقتضيات أالخاص من كراء أو بيع  األسبوعية و كذا كل معاملة تهم الملك الجماعي 

                                                           
ي  2.02.139المرسوم رقم   30

 . المتعلق بالمصادقة عىل مداوالت المجالس الجماعية القروية المتعلق بملكها الخاص و العام 2002مارس  5الصادر ف 
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ي المرسوم رقم المنصوص عل
ن
المتعلق بتحديد طرق تدبير شؤون  2002مارس  5بتاريــــخ  2.02.138يها ف

 31". الملك البلدي

ي ضبط الملك الجماعي العام بيتعلق و فيما  
ن
ي تقوم بها الجماعة من اإلجفيتجىل ف

جل أراءات التر

ي دائرة أمالكها العامة و كيفية إستخراجه منها، إذ تعتي  
ن
ن تيب و االستخراج م عملية الير ترتيب ملك ف

، بحكم مسؤوليته عىل تدبير أمالك الجمأ ي يتداول فيها المجلس الجماعي
اعة عمال تدبير الملك العمومي التر

  . و المحافظة عليها 

و تدخل ضمن ضبط الملك الجماعي العام كذلك عملية التحديد اإلداري لحدوده من أجل حمايته  

 : إل طرق اكتسابه افةمن كل ترام عليه من طرف الغير و باإلض 

 ترتيب الملك الجماعي العام

تيب من خالل عمل الجماعة عىل إدراج ملك   ضمن ملكها العمومي بشكل ضيــــح،الخاص   ها يتم الير

ة بعد أن تكون قد اكتملت له ي استعماله للنفع العامصفته العامة مباشر
ن
و هذا ما  32. ، و يكون قد بوشر ف

ي عداد األمالك أالمتعلق ب 1921ير من ظه 2ت الفص نصت عليه مقتضيا
ن
مالك البلديات حيث تدخل ف

ي 
المتعلق  1954من ظهير  2و نص الفصل . خصصت بها ضيحا العمومية البلدية جميع األمالك التر

ي الفصل السابق  ( الجماعة) بأمالك الجماعات القروية 
ن
عىل أنه تضم إل الملك العمومي المنصوص عليه ف

 . به بصفة ضيحة كافة األمالك المخصصة

ي أعدتها و هيأتها لتحقيق  
تيب بخصوص األمالك العامة الطبييعية بفعل الطبيعة التر و يقع الير

ة، أو شالل ي مرسوم... المنفعة العامة، مثال كظهور نهر جديد أو بحير
ن
 صدر عمل شكىلي سواء تجسد ف

 و متر

ك بعا لذلتو . لها ر إال كاشفا لها و ليس منشئا أو قرار بتخصيصها للنفع العام، فال يكون هذا المرسوم أو القرا

تيب بالقانون تيب بفعل الطبيعة ينشر  الير  . فالير

ي مجال الملك العام االصطناعي 
ن
تيب ف الذي يتم إعداده و تهييئه بفعل تدخل اإلنسان   و يحتاج الير

يقيد بموجبه هذا الملك قرار يرتب أو ، باإلضافة إل سند ملكية الجماعة إل .. كالطرق و القناطر و الجسور 

ي دائرة أمالكها العامة
ن
 33. ف

ي  
ن
ي ف

تيب الضمتن ع بعض حاالت الير يعية المتعلقة باأل كما استحضن المشر مالك  النصوص التشر

 هذه الحاالت يمكن أن نذكر ما يىلي ذو كذا النصوص القانونية األخرى  الجماعية
ن  : ات الصلة بها، و من بير

  ي تقتخطيط حدود الطرق العامةصدار رئيس الجماعة لقرار إحالة
ي ، التر

 بإحداث طرق جماعية ضن

ي للجماعة المعنية طبقا لمقتضيات و ساحات و مواقف سي اب 
ي دائرة النفوذ الير

ن
ارات عامة، تقع ف

 . المتعلق بالتعمير  90-12نون من قا 32المادة 

 ن الطرق و المسالك و الممرات و ا ألزقة حالة إصدار رئيس مجلس الجماعة لقرارات تعيير

ي تكتسيها عمال بمقتضيات المادة 
من  81المستعملة، من أجل تأكيد طابع المنفعة العامة التر

 . قانون التعمير 

 

                                                           
ي رسالة وزير الداخلية إىل عا  31

اير  22بتاري    خ  D578مل إقليم الجديدة رقم هذا المقتض  التوضيحي وارد ف  ، موضوعها استشارة  قانونية حول تطبيق بعض 2015فير
 . ، غير منشورة2015.12.23بتاري    خ  7136مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، المرجع رسالتكم عدد 

مطبعة  5، منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنمية، سلسلة دالئل النشر عدد مقال تحت عنوان أمالك الجماعات و هيئاتها : محمد بوجيدة و ميلود بوخال  32
 . 46، ص 1998دار النشر المغربية الدار البيضاء سنة 

 11عبد الصمد رسام، مرجع سابق ص 33
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ة خاصة للقطع األرضية ن ي تمتلكها الجماعات،  و تجدر اإلشارة إل أن هناك مير
و المخصصة التر

ات عمومية بمقتضن وثيقة التعمير  ن هذه القطع ضمن الملك ، تدخل (تصميم التهيئة)الستقبال تجهير

ة و بدون إجراءات شكلية خاصة، و ذلك بمجرد إعدادها  ي الجماعي العام مباشر
ن
و تحديد الغرض منها ف

ية المعنية  . الوثيقة التعمير

المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و  25-90من القانون  29حكام المادة  ووفقا أل 

، قيام رئيس مجلس تقسيم العقارات، تنص مقتضيات ه ي
تب عن التسلم النهاب  ذه المادة عىل أنه يير

، بتسليم شهادة إل صاحب التجزئة تثبت أن الطرق و مختلف الجماعة بعد موافقة لجنة التسلم

ي حالة سليمة
ن
 . الشبكات توجد ف

و يتوقف عىل تسليم هذه الشهادة إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية، و شبكات الماء و 

يكون هذا  و . لمجاري و الكهرباء، و المساحات غير المبنية المغروسة باألمالك العامة للجماعةا

كورة إل السلطة اإلدارية المحلية من أجل تمكينها من معرفة هذه األمالك و ذ اإللحاق و الشهادة الم

تيب الملك المؤقت وس لحتال، يعتي  كذلك نظام نزع الملكية و اال و إضافة إل ما سبق. تتبعها  يلة لير

 . ضمن األمالك العامة الجماعية بصفة ضمنيةالخاص 

ورة إخراجه  ي بالضن
و ترتيب ملك عقاري من أمالك الجماعة الخاصة ضمن أمالكها العامة، يقتضن

اء و غير ذلك من العمليات ألن األمالك العامة نشأت لخدمة . من دائرة المعامالت المدنية كالبيع و الشر

ع ملزم لكي يوفر قواعد تعالنفع العام و 
 . زز حمايتها المشر

 

 استخراج الملك الجماعي العام

ن أمالكها العامة بصفة ضيحة أو ضمنية و تق    ي عداد يتقوم الجماعة بإخراج ملك من حير
ن
يده ف

 . أمالكها الخاصة

ففيما يخص االستخراج الضيــــح، يتقرر بموجب قيام الجماعة باالستخراج انتفاء الصفة العامة 

عن ملكها العام، ما دام أنه أصبح لم يعد مخصصا ال للمرفق العام و ال لإلستعمال المباشر من طرف 

ط مراعاة. العموم ي جزء من طريق فال يجوز تفويت ذلك الجزء إال بشر
ن
حقوق  و عندما يقع االستخراج ف

ي تحق للمالك المجاورين 292الشفعة حسب المادة 
ي  و  من مدونة الحقوق العينية، التر

ن
المنصوص عليها ف

 . المتعلق باألمالك البلدية 1921الفصل الرابع من ظهير 

ي بالمواف
ي يكون االستخراج موضوع مداولة مجلس الجماعة يتخد بشأنه مقررا يقضن

ن
قة عليه ف

ي بتبليغأإحدى دوراته العادية 
هذا المقرر إل عامل  و االستثنائية، ثم بعد ذلك يقوم رئيس المجلس المعتن

أو اإلقليم الذي يمارس مهام المراقبة اإلدارية عىل مقررات مجلس الجماعة و قرارات رئيسه حسب  العمالة

، داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر يوما من أيام العمل الموالية 113-14من القانون التنظيمي  115المادة 

استثناء مداوالت جماعات ب . لتاريــــخ اختتام الدورة أو لتاريــــخ اتخاد القرارات المذكورة و ذلك مقابل وصل

ي ال تكون قابلة للتنفيذ أيا كان موضوعها إال بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك
، المشور التر

 . 113-14نون التنظيمي اقمن ال 114طبقا للمادة 

ي 
ي لملك  و فيما يخص االستخراج الضمتن

ي يقع فيها استخراج ضمتن
فتوجد بعض الحاالت التر

ن   :  الملك الجماعي العام نذكر منها عقاري من حير
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  ي الجريدة الرسمية
ن
وع تصميم التهيئة ف ي بالموافقة عىل مشر

حالة عدم نشر النص القاصن

تب عنه استخراج  12خالل  ي المتعلق به، يير
شهرا ابتداءا من تاريــــخ اختتام البحث العلتن

وع للمنفعة ي من األمالك العامة للعقارات المخصصة بموجب هذا المشر
حسب  ضمتن

 . 12-90من قانون التعمير  27المادة 

  ي لملك من دائرة األمالك العامة للجماعة، قيام رئيس مجلسها
يعتي  استخراج ضمتن

ي بتغيير تخطيط أو عرض 
بإصدار قرارات تخطيط حدود الطرق العامة الجماعية، تقضن

المادة و الساحات و مواقف السيارات العامة أو حذفها كال أو بعضا، حسب  هذه الطرق

 . 12-90من قانون التعمير  32

 ن  حالة قيام الجماعة بمسطرة نزع الملكية ابتداءا من تاريــــخ نشر  يوما  داخل أجل سنتير

ي الجريدة الرسم
ن
تب عليه تحلل تلك العقارات المقرر نزع ملكيتها منيمقرر التخىلي ف  ة، يير

ي ك
 . نت مقررة بشأنها ااإلرتفاقات التر

ي دائرةإدائرة الملك الجماعي العام، يتم ملك من و بمجرد أن يتم استخراج ال
ن
الملك  دراجه ف

ي الجماعي الخاص، و تقوم الجم
ن
 مالكهم، بكرائه أو تفويته أو معاوضتهأاعة بالتضف فيه تضف الخواص ف

 . إل غير ذلك من العمليات

ي االستخراج و التفويت أو 
ن عمليتر سلطة و المعاوضة إذا كانت ستخراج اال و يمكن الجمع بير

 . دارية عىل هذه العمليات العقارية واحدةاإل المراقبة 

جماعات يلفه الغموض، لمن القانون التنظيمي الخاص با 118و إن كان البنذ الرابع من المادة 

ة عامل ا س الجماعة ذات الوقع المالي عىل النفقات و عمالة أو اإلقليم عىل مقررات مجلبخصوص تأشير

 . المداخيل

ي نفس السيا
ن
ن عمليات االستخراج و التفويت أو االستخراج و المعاوضة، و ف ق، إذا تم الجمع بير

ن معززا باإلضافة إل الوثائق المتعلقة ن عىل رئيس مجلس الجماعة تكوين ملف موحد يجمع العمليتير  يتعير

ي ال 34باالستخراج، بوثائق
 . فويت أو المعاوضةتعمليتر

 : مصادر مداخيل األمالك الجماعية-ثانيا
األمالك الجماعية عىل أمالك عقارية و منقولة يحق للجماعة أن تتضف فيها بجميع  تشتمل

ي إطار عملية تدبير و تسيير مقننة التضفات القانونية 
ن
اء و المعاوضة و الكراء 35و كل ذلك ف ، كالبيع و الشر

ها لمجموعة من اإلجراءات المسطرية عقب استعمالها ثم الوصايا و الهبات أو استغاللها و  ، و يخضع تدبير

ها و الحفاظ عليها، إذ يباشر رئيس المجلس كل معاملة تهم ملك الجماعة  ي تدبير
ن
يتداول مجلس الجماعة ف

ن و األنظمة الجاري بها العمل  . وفقا للقوانير

   عملية تفويت األمالك الجماعية الخاصة 

ي عقا
ن
ر يدخل ضمن أمالكها الخاصة يعتي  البيع أو التفويت عقد تنقل بمقتضاه الجماعة حق ملكيتها ف

م هذا األخير بدفعه لها  ن
اء، مقابل ثمن يلير و تتم عملية البيع عن طريق طلب  36. للطرف الذي قام بالشر

ي 
ن
ي و ف

اصن  : حاالت محددة و هي العروض أو فتح األظرفة كقاعدة عامة، و استثناءا عن طريق الير

                                                           
ية و القروية،   34 ، الطبعة األوىل، محمد شوراق، دليل عمىلي لتدبير العمليات العقارية المنجزة من طرف الجماعات الحض  ي

  16، ص2008الجزء الثات 
ي  35

يعية ف  ، الطرق التشر ي الجماعية الواقعة بدوائر الري، محمد بلحاج الفحضي
ي الجماعية وفق آخر التعديالت المتعلقة بتمليك األراض 

مطبعة إدارة و تدبير األراض 
 108ص  ، 2018نشر و توزي    ع مكتبة الرشاد سطات، طبعة ،-الدار البيضاء-النجاح الجديدة

امات و العقود، مرجع سابق 478الفصل  36  من قانون االلير 
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 إذا أجريت السمشة و لكن بدون جدوى . 

 عروض غير كافإذا كان الثمن الم . 

 أو ألشخاص بهدف تحقيق مشاريــــع ذات منفعة عامة إذا كان البيع منجزا لفائدة إدارات عمومية . 

 إذا كان البيع يكتشي أهمية خاصة لفائدة الجماعة . 

ي هذا الصدد عىل الجماعة اللجوء إل المنافسة أثناء إجرائها لعملية التفويت،
ن
ع ف  وقد أوجب المشر

تب عنهتفاديا للتالعبات و  ي قد يير
ي أثمان العقارات محل البيع، و التر

ن
ي يمكن أن تقع ف

 ا إلحاقالمحاباة التر

ر بمصلحة الجماعة و خاصة  إل قيمتها الحقيقية الضن
ر
 . إذا فوتت هذه العقارات بأثمان ال ترف

ي حساب خصوصي 
ن
ي تنتج عن بيع العقارات التابعة لملك الجماعة الخاص ف

و ترصد المداخيل التر

ي هذا اإلطار القتن
ن
انية الجماعة، و ف ن ن م 6من الفصل  2تنص الفقرة  اء عقارات أخرى تدر مداخيل عىل مير

عىل انه ال يجوز للبلديات أن تبيع قطع ( الجماعة)المتعلق باألمالك البلدية 1921أكتوبر  19ظهير 

ي المذكورة 
ي الملك الخاص)األراصن

ها ا تإال لتب( أي أراصن ي صو لتصع بثمنها عقارات غير
ن
ت ائر ذاير الثمن ف

ي بمداخيل عىل الجماعة منفعة عمومية
  . تأبر

ع لم ينص  عليها و نفس القاعدة تشي عىل أمالك الجماعات بالمجال القروي و إن كان المشر

ي 
ن
يف المؤرخ ف ي الظهير الشر

ن
المتعلق بالجماعات القروية لكون أن هذه األمالك  1954يونيو  28ضاحة ف

ي تحكم األمالك البلدية تنظمها نفس القواعد 
 مة الظهير دمن مق 8و هذا ما أشارت إليه بوضوح الفقرة التر

ية و )و تستمد الجماعة: المنظم لألمالك القروية حيث جاء فيها ما يىلي  ن جماعة حضن  لم يعد هناك فرق بير

 (113.14فقد أصبحت تحمل إسم موحد و هو الجماعة بموجب أحكام القانون التنظيمي  جماعة قروية

لك القواعد المتعلقة باإلقتناءات  و التفويتات، و المعاوضات من القواعد الراجعة إل ملك الدولة أو م

 . البلديات

ي عملية البيع أو التفويت 
ن
ي إحدى دوراته العادية أو االستثنائية، و و يتداول مجلس الجماعة ف

ن
 ف

ن فيه إسم المتعام ي بالموافقة عليها، يبير
اعي جع العقاري للملك الجمل معه و المر يصدر مقررا بشأنها يقضن

ي المقرر إل حدود القطعة األرض
ن
ية المراد بيعه و مساحته و موقعه و الغرض المخصص له، و تتم اإلشارة ف

ي التصميم الموقغي 
ن
ي يجب أن تكون مرسومة بوضوح ف

الملحق بأصل هذا المقرر، و كذا قيمة المعنية التر

 يم إذا ضن طلب العروض أو فتح األظرفة، و إما محضن اللجنة اإلدارية للتقيالقعار المحددة إما بناءا عىل مح

 . وقع التفويت بالمراضاة

و ال تكون مقررات مجالس الجماعات المتعلقة بتفويت أو بيع عقار تابع للملك الخاص للجماعة 

ين قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم او من ينوب ع نه داخل أجل عشر

رئيس مجلس الجماعة، ألنها تعتي  من المقررات ذات الوقع المالي يوما من تاريــــخ التوصل بها من طرف 

 37. عىل مداخيل و نفقات الجماعة

                                                           
ي المادة  37

ال تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل عال : المتعلق بالجماعات ما يىلي  113.14من القانون التنظيمي  118جاء ف 
اضات و الضمانات و تحديد سعر الر : ا العمالة او اإلقليم او من ينوب عنه و من بينه اوى سوم و األتالمقررات ذات الوقع الماىلي  عىل النفقات و المداخيل، و السيما االقير

 .. و مختلف الحقوق و تفويت أمالك الجماعة و تخصيصها 
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و ترسل الجماعة ملف العملية العقارية المتعلقة بالبيع إل عامل العمالة أو اإلقليم قصج مراقبة 

وعية إجراءاته القانونية ي ثالث نظائر  و التأشير عليه مشتمال عىل الوثائق التالية مشر
ن
 38: ف

 محضن المجلس الجماعي مذيل بمقرر يوافق عىل إنجاز العملية . 

  طلب العروض أو محضن اللجنة اإلدارية، محضن فتح األظرفة إذا كان البيع عن طريق

 . يحدد قيمة العقار إذا كان البيع بالمراضاة

 بيع عن طريق طلب العروض أو فتح األظرفةكناش التحمالت إذا كان ال . 

 ن أسباب لجوء الجماعة إل التفويت  . مذكرة تقديم تبير

 سند الملكية يثبت أن العقار المراد بيعه تابع لألمالك الجماعية الخاصة . 

 موافقة المتعامل معه . 

 ي الموضوع
ن
ية ف ز رأي الوكالة الحضن  . مذكرة تي 

   ن موقع العقار و عليه من   كذا حدوده مرسومة بلون مغاير موقعالتصميم الموقغي يبير

 . طرف رئيس المجلس الجماعي و المهندس الجماعي 

 ي الموضوع
ن
 . تقرير السلطة المحلية ف

سانية "فوتت العقار المسم حيث  جماعة الجديدة ،  ما  قامت به لعملية التفويت و كمثال 

فة  : التفويت بالمراحل التالية مرت عمليةمليون درهم، و  19مة إجمالية تقدر ب بقس" الشر

ي بالموافقة عىل تفويت العقار المسم  تصويت أعضاء المجلس: أوال 
سانية "عىل المقرر الجماعي القاصن

فة  " مركز االصطياف الفارج سابقا"بطريق الدار البيضاء  z/1563موضوع الرسم " شر

ة والتقييم : ثانيا  ائب لسلطة المحلية ومديرية العامة للمن امكونة لجنة ) اجتماع اللجنة اإلدارية للخي  ضن

ية والجماعة برئاسة السيد باشا مدينة ( ومصلحة التسجيل ومديرية األمالك المخزنية والوكالة الحضن

 .درهم كثمن افتتاحي لتفويت العقار 1100الجديدة وتحديد 

ي بالموافقة عىل ا : ثالثا 
 لثمن اإلفتتاحي تصويت أعضاء المجلس الجماعي عىل المقرر الجماعي القاصن

ي 
ن
ة والتقييم( درهم 1100)للتفويت والمحدد ف احه من طرف اللجنة اإلدارية للخي 

 .والذي تم اقير

ي بالموافقة عىل كناش التحمالت : رابعا 
 تصويت أعضاء المجلس الجماعي عىل المقرر الجماعي القاصن

ط أن التفويت   المتعلق بتفويت العقار والذي يحدد جميع اإلجراءات المتعلقة بالتفويت كما أنه يشير

، إضافة  فيهي ي المجال السياحي والير
ن
وع إستثماري ف ن لمشر ن المستثمرين الحاملير ل إمفتوح أمام المتنافسير

ح وع المقير  .وجوب خلق فرص شغل للشباب عي  المشر

ن ببمجموعة من الجرائد  االعالن عن صفقة طلب عروض مفتوح من أجل تفويت العقار  : خامسا  اللغتير

ونية للصفقات العموميةال  .عربية والفرنسية والبوابة اإللكير

تتكون من رئيس جماعة الجديدة والمدير العام  فتح األظرفة المتعلقة بالصفقة من طرف لجنة : سادسا 

ي و  القسم: للمصالح الجماعية ورؤساء األقسام الجماعية التالية
انية قسم ا التقتن ن لتعمير وقسم المير

انية وبحضور والصفقات و مصلحة ال ن مجة والمير صفقات ووكيل المداخيل الجماعية ورئيس لجنة الي 

                                                           
 126-125محمد شوراق، مرجع سابق  38
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ية إلقليمي الجديدة وسيدي بنور ومندوبية وزارة السياحة ومندوبية وزارة التجارة والصناعة  الوكالة الحضن

كتان للمنافسة  . ورئيس قسم الجماعات المحلية ورئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة حيث تقدما شر

، : ا سابع ي
ودراسة وتقييم العروض التقنية المقدمة من طرف  االطالع عىل الملف اإلداري والتقتن

ن   .المتنافسير

ي كابتال اإلعالن عن النتائج النهائية : ثامنا 
كة القابضة أراصن صفقة تفويت العقار بثمن  حيث نالت الشر

 .39فرصة شغل للشباب 250مليون درهم وخلق  19إجمالي قدره 

 : مالك الجماعية الخاصةعملية كراء األ 

لخواص، سواء و مؤسسة عمومية أو لأء أمالكها الخاصة لفائدة الدولة يمكن للجماعة أن تقوم بكرا 

ن  ي وضعية أكانوا أشخاص ذاتيير
ن
ن مقابل أداء واجب الكراء لها، و قد تكون الجماعة ف ي أو معنويير و المكير

م بدفع أجر للمكري مقابل  انتفاعها م ن اة بتخصيصها لمصالحها المستأجر و تلير ن المكير  . ن العير

ي تنجزها الجماعة بهدف استغالل هم العمليات العقارية الأتعتي  عمليات الكراء من و 
مالكها أتر

انياتها  ن ي تدعم مير
 . بفضل عائداتها القارة و الدائمةالخاصة و ذلك لقيمتها المالية التر

ن أحد  الخواص و الج ماعة عقدا إداريا و هذا ما أكدته محكمة و ال يعتي  عقد الكراء الرابط بير

ي االستئن
ن
، و خصوصا حيث أنه من الثابت من أوراق الملف" حد قراراتهاأاف اإلدارية بالرباط حيث جاء ف

ن الطرف م بير ، منه عقد الكراء المي  ن حد  األمالك الخاصة للجماعة المحلية المكرية و ال انه انصب عىل اير

ن عقد الكراء المذكور يندرج اهذا فضال عىل . كن اعتباره عقدا إداريا يتعلق بشغل ملك جماعي حتر يم

ي تطبق بشأنها 
اع ينصب عىل حول  ضمن عقود الكراء التر ن قواعد  القانون الخاص، باإلضافة إل أن الين

ي مجال ضمان االستحقاق مدى تنفيذ الجماعة المكرية التزاماتها الناتجة  عن عقد الكراء، خصوصا 
ن
ف

ن المخول لل ي الفصلير
ن
ي المنصوص عليه ف امات و العقود  644و  643مكير ن ما دام أنه ورد . من قانون االلير

ي ادعائه أنه حرم م
ن
حداث إلمكري من خالل استغالل عقد الكراء من جراء ما قام به الطرف اامتيازات ن ف

ن المكراة عىل الوجه األكمل وع تجاري  حال دون استغالل العير ال ص النوعي مما يجعل االختصا. مشر

ي الطلب
ن
ن إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم . ينعقد للمحكمة اإلدارية للبت ف و يتعير

ي الطلباال 
ن
 40. "ختصاص النوعي للبت ف

ن نو تصنف األكرية حسب مدتها الزم : ية إل نوعير   

  ي مدونة الحقوق العينية 41 أكرية طويلة االمد
ن
 . و تخضع للمقتضيات المضمنة ف

 ي و  42ديةأكرية عا
ن
تنصب من جهة عىل محالت معدة لإلستعمال التجاري و الصناعي و الحرف

ماي  24الذي تم بموجبه نسخ مقتضيات ظهير  49.1643بالتالي تخضع  لمقتضيات القانون 

                                                           
ابية الجديدة  39  . مصلحة الصفقات للجماعة الير
ي الملف عدد  2007ماي  30الصادر بتاري    خ  350قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد  : اجتهادات قضائية 40

، منشورات مجلة الحقوق،  طبعة 04.06.06ف 
 . 140ص  2015

ي الكراء طويل األمد من خالل المادة  41 ع المغرتر
األمد للعقارات للمستاجر  يخول الكراء الطويل:" من مدونة الحقوق العينية حيث نصت عىل ما يىلي  121عرف المشر

ي الحجز العقاري
وط المقررة  ف  ة و ال يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق ثمانية عشر سن. حقا عينيا قابال للرهن الرسمي و يمكن تفويت هذا الحق و حجزه طبقا للشر

ي بانقضائها 
 . يتجاوز أربعير  سنة و ينقض 

عقود كراء تتجاوز مدتها عشر سنوات و عقود كراء تق او تساوي مدتها : وز مدته ثمانية عشر سنة و ينقسم بدوره إىل نوعير  الكراء العادي يراد به الكراء الذي ال تتجا  42
 . عشر سنوات
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و كذلك . بشأن عقود كراء األمالك أو األماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف 1955

 . المتعلق بمدونة التجارة 95.15لقانون من ا 112مقتضيات المادة 

ي تخضع 
ي و التر

و توجد من جهة أخرى أكرية عادية تقع عىل محالت معدة للسكن و اإلستعمال المهتن

 . 44ة و المهنيةينلتعاقدية المتعلقة بالمحالت السكالمنظم للعالقات ا 67.12لمقتضيات القانون 

ي عقد الكراء و مدته و 
ن
وطه، و يتول هذا المجلس كآمر و يتداول مجلس الجماعة ف مبلغه و كافة شر

ي هذا الشأنبالضف 
ن
 . إبرام عقود الكراء بعد استيفاء اإلجراءات المسطرية الجاري بها العمل ف

ي يشتمل عىل نفس الوثائق تعلقة بالملك الجماعي الخاص مو تتطلب عملية الكراء ال
تكوين ملف قانوبن

ي سبق التطرق إليها مع إضافةالسالفة ذكرها بالنسبة للعمليات األخ
 : رى التر

  ،وع المراد إنجازه ي ستة نظائر أصلية، و دراسة تقنية و مالية مفصلة للمشر
ن
وع عقد الكراء ف مشر

 . بالنسبة لعقود الكراء الطويل األمد 

 محضن فتح االظرفة . 

 دفير التحمالت . 

وط ي تنظم عالقة و تتم عملية الكراء عن طريق المنافسة وفقا لدفير تحمالت يحدد الشر
 العامة التر

ي المحتمل  . الجماعة بالمكير

ي قانون الصفقات ل وفقا محطات وقوف السيارات كراء   تمو ي
ن
طلبات العروض المنصوص عليها ف

و المحددة لطرق كراء   2006يوليوز  25الصادرة بتاريــــخ  74العمومية و عىل مذكرة وزير الداخلية رقم 

نة اإلدارية للتقييم تقوم بتحديد ثمن تقديري لألماكن المراد  و اللج45العقارات الخاصة للجماعات،

 . كرائها 

وط و يشتمل  ن عىل الجماعة أن تضع فيه شر  التحمالت الذي يتعير
عامة لكراء أمالكها تختلف دفير

ي همحالت تجارية، صناعية، م) أحكامها حسب أنواع العقارات المزمع كرائها
نية، دور سكنية، أراصن

 التحمالت تتعلق بما يىلي و من ب ...(عارية
ي دفير

ن
وط الواجب الحرص عليها تخصيص بنود ف ن الشر  46: ير

 مراجعة السومة الكرائية طبقا للمقتضيات العامة الجاري بها العمل . 

   بواسطة طلب العروض المفتوحالتنصيص عىل إجراء عملية الكراء . 

  ي من تولي
اة جزئيا أو كليا لطرف ثا  منع المكير ن المكير  لث دون موافقة المجلس، معكراء العير

ي ي إسم المكير
ن
ي وجيبة  تحرير عقد ف

ن
ي السابق، باستثناء الزيادة ف وط المكير الجديد بنفس شر

 . الكراء 

 انية الجماعة ن ي تستفيذ منه مير
ن
 . دفع مبلغ جزاف

ي و يبقر 
ن
و مراجعة األكرية و عقود إيجار األشياء، حيث أبرام إرئيس مجلس الجماعة هو المختص ف

مجلس نه يقوم رئيس أالمتعلق بالجماعات عىل  113.14م من القانون التنظيمي رق 94دة تنص الما

                                                                                                                                                                                           
 . 5857، ص 2016غشت  11، بتاري    خ 6490ريدة الرسمية عدد الج  43
 . 7328، ص 2013نونير  28، بتاري    خ 6208الجريدة الرسمية   44
ي منشور بالفضاء القان  45

وت  ابية عىل الموقع اإللكير ي البوابة  الخاصة بالجماعات الير
ي للممتلكات المحلية ف 

 http://www.pncl.gov.maوت 
 12دليل أمالك الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص  46
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لس و مقرراته، و يتخد جميع التدابير الالزمة لذلك و لهذا الغرض يباشر جالجماعة بتنفيذ مداوالت الم

 . و كل معاملة تهم ملك الجماعة الخاصأعمال الكراء 

ي تجريــها سلطة المر 
وعية إجراءاتو بعد المراقبة التر عقد الكراء، يتم بعد ذلك  اقبة عىل مشر

 . لتنفيذ محتوياتهإرجاعه إل رئيس مجلس الجماعة التخاد التدابير الالزمة 

و فسخ عقد الكراء الذي يهم الملك الخاص الجماعي حسب ما إذا كان عقد الكراء أو يتم إنهاء 

ي 
محالت معدة لإلستعمال التجاري أو الصناعي أو  47منصبا عىل محالت معدة للسكتن أو االستعمال المهتن

ي 
 48. أو المهتن

ي بإالفر أنهاء عقود كراء المحالت السكنية و إل  ي البد من إشعار المكير
اغ و المعدة لإلستعمال المهتن

ط مخالف مع بيان مجموع المحل المكراة بكافة شهرين عىل األقل قبل  إنهاء العقد، و ذلك رغم كل شر

 . ارة من طرف المكريمرافقه و األسباب المث

 : مالك الجماعية العامة مؤقتا شغل األ 

ي تحكم طريقة االستعمال الجماعي للملك العام، 
تعتي  قاعدة المجانية إحدى القواعد األساسية التر

يتفق و بحيث يحق لألفراد وفقا لقاعدة المجانية إستعمال الملك العام بدون مقابل، ما دام استعمالهم 

مون  ،ملكالغرض المخصص له ال يست مطلقة بل ترد لضوابط استعماله، و هذه المجانية و ماداموا يحير

ي الشوارع و الطرق العامة، باعتبار ممارستهم
ن
غير عادية و  عليها استثناءات بالنسبة إل بعض النشاطات ف

ي خصصت لها تلك الشوارع و الطرق و الساحات، لذلك 
إخضاعها لرسوم  يتمال تتفق مع الغايات التر

 49. دون المساس بمبدأ المجانية ليف صيانتها تكامعينة بهدف تنظيمها و مواجهة 

و قد عرف استغالل األمالك الجماعية تحوال ملحوظا، إذ انتقلت هذه األمالك من مجرد أمالك 

ن استغاللها و استثمارها  نها تعتي  القاعدة األساسية أال سيما . يجب الحفاظ عليها و صيانتها إل ثروة يتعير

 50. حتضان مختلف األنشطة و االختيارات التنموية كيفما كان صنفها أو نوعها أو غايتها ال 

ن موارد الجماعات من خالل فرض رسوم و يعتي  شغل األمالك  العامة بصفة مؤقتة مدخال لتحسير

ن باالنتفاع بملك جماعي عىل ذلك،  ن أو المعنويير حيث ينفرد شخص أو مجموعة من األشخاص الذاتيير

ي الحصول عىل إذن أو ترخيص من الجماعة استعمال جزءو . عام
ويكون بمقابل، و تتعدد  منه يقتضن

إقامة األكشاك بمختلف أنواعها و صورها،  : األغراض المتوخاة من شغل الملك الجماعي العام مؤقتا أهمها 

عارض، نواعه، إقامة الشك و المأألغراض االشهار التجاري بمختلف  محطات الوقود، الشغل المؤقت

 قوف السيارت و الدراجات، استغالل واجهات المقاهي و المطاعم،األسواق العامة، إقامة محطات و 

  51. لعاب األطفال، إيداع مواد و آالت و لوازم البناء أاستغالل الحدائق العامة إلقامة 

                                                           
ي انظر المواد   47

المتعلق  67.12من القانون  56و  55مادتير  ، و فسخه أنظر لل54إىل  44بخصوص إنهاء عقد كراء المحالت المعدة  للسكن  أو االستعمال المهن 
، الجريدة الرسمية عدد  ي

ي لالماكن المعدة للسكن  أو االستعمال المهن   . 7328، ص 2013نونير  28بتاري    خ   6208بتنظيم العالقات التعاقدية بير  المكري و المكير
ط الفاسخ راجع المادة  26ة او الحرف راجع المادة بخصوص إنهاء عقد كراء األمالك او األماكن المستعملة للتجارة او الصناع  48 من نفس القانون  33و تمير  العقد الشر

 . 5857، ص 2016غشت  11بتاري    خ  6490، الجريدة الرسمية  رقم 49.16رقم 
 42عبد الصمد رسام، مرجع سابق، ص  49
ي  الجماعي  العام للملك المؤقت اإلشغالبوفوس،حنان  50

ي  القانون ف  ي الما دبلوم لنيل رسالة ،المغرتر
ف   القانونية العلوم كلية  األول محمد جامعة ،والعقار  العقود قانون سير

 5، ص 2011-2010السنة الجامعية  ،وجدة واالجتماعية واالقتصادية
 86محمد بوجيدة، مرجع سابق، ص  51
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خيص بشغل الملك العام الجماعي بقرار إداري من جانب واحد،  ق و و ال يتعلق بحو يتم منح الير

ي استعمال جزء من الملك 
ن
الجماعي العام لبعض األغراض إنما برخصة إدارية تخول الحق لكل من يرغب ف

ي ظهير و قد جاء هذا المقتضن . ن ال يتعارض هذا االستعمال مع المصلحة العامةأعىل 
ن
نوني   30واضحا ف

ه و تتميمه بظهير   ،521918 ي شغل الملك المتعلق بمنح بعض  1949نوني   14كما تم تغيير
ن
الرخص ف

البلدي العمومي الجماعي 
  ا ليس هناك ما يمنع االستعمال الخاص للملك العام كلمالذي يستنتج منه أنه  ،53

ار بالمصلحة العكان اإلذن فيه   امة، و معتن ذلك أال يتناممكنا و دون إضن
ن
 هذا االستعمال و الغرض ف

 54. المعدة له األمالك العامة الجماعية

 هذا و تعتي  من ضمن مداخيل األمالك الجماعية بعض الرسوم مثل:  

 يفرض الرسم عىل بيع الحاصالت الغابوية عن كل عملية بيع : الرسم عىل بيع الحاصالت الغابوية

الحاصالت الغابوية بما فيها األخشاب المقطوعة من األشجار، عىل أساس الثمن الذي بيعت به 

يبة عىل القي)هذه األشجار  55. من مبلغ المبيعات  %10، بسعر (مة المضافةدون احتساب الضن

 ي األسواق و أماكن  : الرسوم المقبوضة باألسواق و أماكن البيع العامة
ن
يقصد بالرسوم المقبوضة ف

البيع العامة، إما الرسوم المقبوضة عىل دخول هذه األسواق و األماكن، و إما الرسوم المفروضة 

ي جميع األسوا. عىل المكوث بها 
ن
ها من أماكن البيع العامة التابعة للجماعةو تستحق ف و . ق و غير

ي 
بأداء رسم دخول ( حائزي المنتوجات أو السلع أو البضائع أو الحيوانات) يلزم الشخص المعتن

ي تحتسب عىل أساس الوزن أو الحجم 
أو االمتداد أو الوحدة، و ال يحق للجماعة السوق التر

ع للمجالس. مطالبته بهما معا  ، صالحية تحديد أسعار الرسوم المقبوضة التداولية و قد ترك المشر

ي قراراتها الجبائية
ن
ي األسواق و أماكن البيع العامة ف

ن
 56. ف

  الرسم المفروض عىل شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو

ية أو الرسم المفروض عىل شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجار يفرض : مهنية

. جماعية  بصورة مؤقتةصناعية أو مهنية تشغل الطرق أو الرصيف العام، أو أي ملك من األمالك ال

كشاك و الشك و محطات توزيــــع الوقود و عرض مر باحتالالت تشغلها بعض األ و يتعلق األ 

راشي و النجارة و صناعة السيارات و الميكانيك و المسارح المتجولة وك البضائع و مواد الحدادة 

ي .  الخ... المطاعم و المقاهي 
كما يفرض هذا الرسم عىل الملزم المستفيذ من رخصة االحتالل التر

ي تشغل الملك تمنح من طرف مصالح الجماعات 
بصورة مؤقتة، بناءا عىل حجم المساحة التر

ع، حرية تبناء عىل سعر، . الجماعي العام، باألمتار المربعة و موقع و نوع االحتالل قديره ترك المشر

ي ربطتها التوجيهات الرسمية باختالف المناطقللمجالس التداولية، 
،ثانوي،حي )و التر شارع رئيشي

ي أو شاط  سياحي 
ي )، أو طابع و نوع النشاط(صناعي أو سكتن

ن
،حرف ، دون إغفال (تجاري،صناعي

ي قد تقل أو تكي  عنض مساحة اال 
 57. حتالل باألمتار المربعة التر

                                                           
ي  17بتاري    خ  299ا، الجريدة الرسمية عدد الظهير المتعلق بشأن شغل الملك العمومي مؤقت 52

 . 1918نونير  30الموافق ل  1337ربيع الثات 
 . 1949دجنير  9بتاري    خ  1937، الجريدة الرسمسة عدد 1949الظهير المتعلق بمنح بعض الرخص الستغالل الملك العمومي البلدي لسنة   53
 . 45-44صمد رسام، مرجع سابق،ص العبد   54
يف رقم  47.06من القانون رقم  113مادة إىل ال 109المادة  55 ي  01.07.195المتعلق بالجبايات المحلية، الصادر بتنفيذه ظهير شر

 1428من ذي القعدة  19صادر ف 
 2007ديسمير  3الموافق ل  5583، الجريدة الرسمية عدد  2007نوفمير  30الموافق ل 

يف رقم الخاص بن 30.89من القانون رقم  64إىل المادة  61المادة  56 ائب المستحقة ببجماعات المحلية و هيآتها،الصادر بتنفيذه ظهير شر صادر  1.89.187ظام الض 
ي 
 . 1989نوفمير  21ف 

ائب المستحقة ببجماعات المحلية و هيآتها  30.89من القانون رقم  188إىل المادة  185المادة   57  . الخاص بنظام الض 
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  ألمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت أو عقارات ترتبط المفروض عىل شغل االرسم

رسم شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا يفرض : بممارسة أعمال تجارية او صناعية او مهنية

و أو الصناعي أكانت من مكمالت النشاط التجاري   بواحد أو أكير من المنقوالت أو العقارات، إذا 

ي الذي يزاوله صاحب الشأن 
و يحتسب هذا . لذلك بصورة رئيسية داخل محله المخصصالمهتن

يبة المهنيةقيمالرسم تبعا لل ي )ة الكرائية المتخدة أساسا لتقدير الضن
ي تم تعويضها بالرسم المهتن

( التر

الذي تم ) لرسم النظافةحصاء العام لألمالك الخاضعة و الذي سبق تحديدها أثناء القيام باال 

ارسة النشاط و تتحدد القيمة الكرائية بالنسبة لمحالت مم(. تعويضه برسم الخدمات الجماعية

 58. و المحىلي استنادا إل عقود الكراء أو عن طريق المقارنة أو التقدير المباشر أالتجاري أو الصناعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ائب المستحقة ببجماعات المحلية و هيآتها  30.89قم من القانون ر  193إىل المادة  189المادة   58  . الخاص بنظام الض 
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ي 
 
 -جماعة الجديدة نموذجا-واقع مداخيل األمالك الجماعية : المبحث الثات

ن االمخصصة للجماعات الير تحتل موارد األمالك  بية، والسيما االير  نيةابية، أهمية قصوى داخل المير

 تشكل العمود الفقري لنظام ئب والرسوماالموارد، فإذا كانت موارد الضن عىل صعيد القسم الخاص ب

ي للجماعات الير 
 ت عديدة أهمها،ار نفس الصدارة، وذلك العتبا بية، فإن موارد األمالك تحتلاالتمويل الذابر

ي تتمتاتعود إل ملكية الجماعة الير  أنها تعد موارد ضفة ناتجة عن أمالك
ع بحرية التضف فيها، بية، التر

 ئب الدولة، لهذا تظهر أهمية موارد األمالك الجماعية بالنسبة لتمويلاوالرسوم، وضن  ئباعكس الضن 

ن  ها بعقالنانية الجماعات الير امير ها وتسيير  59. يةبية، السيما إذا أحسنت تدبير

 بالمغرب واقع مداخيل األمالك الجماعية: المطلب األول

ي للجماعات التاربية و إ
نطالقا من أهمية مداخيل األمالك الجماعية و عالقتها بالتمويل الذابر

ي تسجلها هذه المداخيل و حجمها ضمن  تحقيق استقاللتها المالية، سنحاول إعطاء لمحة حول
األرقام التر

ابحتر نتمكن من مالية، جالمداخيل اإل  ن الير ي تحتلها لذى المسؤولير
ن التعرف عىل األهمية الحقيقية التر  . يير

 بالمغربمداخيل األمالك الجماعية : الفرع األول 

ة  ابية خالل الفير انيات الجماعات الير ن  : يق األرقام التاليةإل تحق 2016 -2012أدى تنفيذ مير

 

ي التقرير السنوي للمجلس األعىل للحساب : المصدر 
ابية، خالصة أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، نظرة حول مالية ا2017-2016ات برسم سنتر  . لجماعات الير

                                                           
ي القانون العام و العلوم السياسية، الس  59

ي بير  اكراهات الواقع و متطلبات الحكامة،أطروحة لنيل الدكتوراه ف  اتر
، 2017-2016نة الجامعية حمر الراس، التدبير الير

 36لقانونية و االقتصادية و الجتماعية سال، صجامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم ا
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ي : المصدر 
ابية، خالصة أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، نظرة حول مالية ا2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتر  لجماعات الير

ة من طبلغ مجموع الموارد ال ابية متوسطا سنويا قدره مسير مليار درهم  7.1رف الجماعات الير

ة  مليار درهم سنة  7.8 و قد حققت هذه الموارد أقض مستوياتها بمبلغ يناهز . 2016-2012خالل الفير

لمنتوج عوائد  % 27.7محلية و اإلتاوات المختلفة، و للرسوم ال  % 60.3، موزعة بنسبة بلغت 2016

 . لعوائد الخدمات %12األمالك، و 

  : بالنسبة لمجموع المداخيل  و بالتالي فمدخول األمالك الجماعية يمثل

 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

  37.152  35.883 31.911  31.796  28.742 مجموع المداخيل

 2.150 1.782 1.370 2.234 2.117 مداخيل األمالك

 % 5.78 % 3.81 % 7 % 7.02   7.36%  نسبة مداخيل األمالك 
ي : المصدر 

ابية، خالصة أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، نظرة حول مالية ا2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتر  لجماعات الير

ة من خالل األرقام المعلن عنها  ابية خالل الفير ة من طرف الجماعات الير حول تطور الموارد المسير

ة   % 6.2 ط ضعيفة إذ تمثل فق مداخيل األمالك الجماعية تبقر ، 2012-2016  كمتوسط خالل هذه الفير

وط تحقيق مستوى دونو تبقر بذلك  ، تنمية الموارد الذاتية و تحقيق االستقالل المالي للجماعات   شر

ابية د من الجماعات مما يجعل العدي الذاتية، الموارد  مستوى عىل المالية أزمتها مظاهر إحدى وتشكل ،الير

ابية  و  القروض كموارد  المالية بوضعيتها النهوض أجل من استثنائية، تمويلية لوسائل كبير  بشكل تلجأالير

، تمس باستقاللية القرار نفسه و ترتب نوعا من التبعية المالية المرتبطة بتمويل المشاريــــع و اإلمدادات

امج التنموية عىل المستوى المحىلي    60. الي 

ي درجة فمن الناحي
ة المالية و المحاسبية، كلما ضعفت نسبة الموارد الذاتية إال ووازاها تدبن

ي 
ي تعيق  . االستقالل المالي المرتبط بالقدرة عىل التمويل الذابر

هذه األزمة تشكل إحدى المشاكل التر

ابية عن القيام بالدور المنوط بها عىل صعيد تدبير الشأن العام المحىلي و تنمية 
 61. مجالها الجماعات الير

 

                                                           
ابية بالمغرب و نظام الرقابة عىل المالية المحلية 60 ي، الالمركزية الير وعية عىل المالية المحلية نجيب جير مجلة الحقوق منشورات  ،دراسة نقدية ألنظمة رقابة المشر

R.D 165ص  ،2018 سلسلة المعارف القانونية و القضائية، دار نشر المعرفة، طبعة 
ي و دينامية المجال، 61 اتر

لألنظمة  نشر المجلة المغربية  9منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية و السياسية،العدد الخاص رقم فتيحة بشتاوي، التسويق الير
 294ص . ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  2018القانونية و السياسية ، الطبعة األوىل
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ي 
 
 -نمودجا–ة دجماعة الجديأمالك مداخيل : الفرع الثات

ي للجماعات  
ي الرفع من التمويل الذابر

ن
إذا كانت مداخيل األمالك الجماعية ذات أهمية بالغة ف

ابية، فجما أمالك عامة و خاصة تدر عليها أمواال دة ال تخرج عن هذا اإلطار، حيث تتوفر عىل عة الجديالير

انية الجماعة و الوثائق المرفقة لها سنحاول لفقري للمداخيل الذاتية، و بمود اتشكل الع ن  تقييماستقراء لمير

 . حجم هذه المداخيل و كذا أنواعها 

ي الخاص بجماعة الجديدة أسعار الرسوم المستحقة لها 
بما فيها تلك المتعلقة  ،يحدد القرار الجباب 

 :  من بينها و  باألمالك الجماعية 

 قيمته الرسم 

 درهم 30البقر عن كل رأس  اجبات أسواق البهائمو 

 درهم 35االبل عن كل رأس 

 درهم 20الخيل عن كل رأس 

 درهم 20الغنم عن كل رأس 

 درهم 15الماعز عن كل رأس 

 درهم 10الجديان عن كل رأس 

 درهم للمير المربــع 15 الواجبات المقبوضة بساحات للبيع العمومي 

ي منتوج بيع الحيوانات و األشي
اء المحجوزة و التر

 لم تسحب داخل اآلجال المحددة

ي 
 تباع بالمزاد العلتن

الرسم عىل شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا 

 ألغراض البناء 

 درهم للمير المربــع عن كل ربــع سنة 30

الرسم عىل شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا 

 ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

 (مربــع عن كل ثالثة أشهرالرسم للمتر ال)

 درهم 40 -نشاط تجاري-المقاهي الموجودة بالشوارع الرئيسية

 درهم  35-نشاط تجاري-ثانويةالمقاهي الموجودة بالشوارع ال

ن موجودة بشوارع رئيسية ي -دكاكير
 درهم 30 -نشاط مهتن

ن موجودة بشوارع ثانوية ي -دكاكير
 درهم 25 -نشاط مهتن

 درهم 100 -نشاط تجاري-ينةمحطات الوقود بجميع أنحاء المد

 درهم 500 -نشاط تجاري-االكشاك الشاطئية الموسمية

 : الساحات المخصصة

 درهم 500عرض السيارات 

 لكل ربــع سنةللعمود   25000عمود لالتصاالت 

درهم  1500... المصحات الخاصة-الفنادق-االبناك: لوحات التعريف

 أشهر 3للواحدة و لكل 

 أشهر 3درهم لكل  1000 المؤسسات التعليمية الخاصة

 أشهر 3درهم لكل  500الصيدليات 

 أشهر 3درهم للواحدة و لكل  500تعليق الفتات اشهارية 

ي لجماعة الجديدة: المصدر 
 -قسم الجبايات -القرار الجباب 
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ن تنوع وثيقة و من خالل قراءة ل انية جماعة الجديدة يتبير ن  الخاصة باألمالك الجماعيةالمداخيل مير

ي 2019و كذا المتوقعة لسنة  2018ة لسنة بالنسب
ن
  : ، و تتمثل ف

 2019المتوقعة لسنة  2018سنة  (مداخيل التسيتر ) الجماعية أنواع مداخيل األمالك

    DOMAINE D'ADMINISTRATION GENERALE       العامة  اإلدارة مجال

ي  ومواد وأدوات أثاث بيع منتوج
 000 200  000 200 عنها استغت 

  000 20  000 20 والحطب والزهور والنبات الفواكه بيع منتوج

  000 181 000 171 المزايدة وملفات والمطبوعات التصاميم بيع منتوج

ي  المحجوزة واألشياء الحيوانات بيع منتوج
  000 300  000 300 المحددة اآلجال داخل تحسب لم والتر

  DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALESاالجتماعية           الشؤون مجال

  000 85  000 73 الجماعية المسارح إل الدخول واجبات

  050 727  050 727 الشواط   استغالل منتوج

 DOMAINE DES AFFAIRES TECHNIQUES   التقنية الشؤون مجال

وزات عىل المفروض الرسم  100 1162 العامة الجماعية األمالك إل التر

  000 000 1  000 014 1 بالبناء ترتبط ألغراض مؤقتا العامة الجماعية كاألمال شغل عىل المفروض الرسم

  000 120  000 100 للسكت   بنايات كراء منتوج

 DOMAINE DES AFFAIRES ECONOMIQUESاالقتصادية    الشؤون مجال

ي  مقبوضة واجبات
 
  000 48  500 40 العمومية البيع وساحات األسواق ف

  000 700  800 635 البهائم أسواق واجبات

  000 38  600 28 العمومي  للبيع أخرى بساحات مقبوضة واجبات

ي  نشاط لمزاولة مخصصة أو تجارية محالت كراء منتوج
  000 000 3  000 310 2 مهت 

  000 580  000 301 األكرية ومختلف أخرى عقارات كراء منتوج

صن أو تجارية ألغراض تامؤق العامة الجماعية األمالك شغل عىل المفروض الرسم

 مهنية أو اعية

3 888 500  6 000 000  

       ترتبط عقارات أو بمنقوالت  مؤقتا الجماعية األمالك شغل عىل المفروض الرسم

 مهنية أو صناعية أو تجارية أعمال بممارسة

1 010 000  2 000 000  

ي  اإلمتياز حق
 
  000 329  000 308 اللحوم نقل ف

  850 353 15  612 156 11 (درهم مليون)المجموع

انية جماعة الجديدة : المصدر  ن ي دورة أكتوبر -مير
ن
  -2018مصادق عليها ف

 

 2019المتوقعة لسنة  2018سنة  (التجهتر  مداخيل ) الجماعية أنواع مداخيل األمالك

 DOMAINE DES AFFAIRES ECONOMIQUES     االقتصادية الشؤون مجال              

ي  بيع
المبنية األراض   - درهم 000 000 19 

المبنية العقارات بيع  - - 

ي  بيع
المبنية الغتر  األراض   - - 

ي دورة أكتوبر 2018-
ن
انية جماعة الجديدة -مصادق عليها ف ن   المصدر : مير

 

ي تشكل فيمكن القول أنها تتكون من الرسوم و هي امن خالل قراءة لمداخيل األمالك الجماعية 
لتر

 . لمنقوالت أو بيع بعض االحلقة األهم، نظرا لمردودها المرتفع مقارنة مع مدخول األكرية 

  من جهة  مداخيل األمالك لجماعة الجديدة تتكون من مداخيل األمالك الخاصةو يالحظ أن 

ي لما موادالو  دواتاأل و  ثاثاأل كالمحجز و
اخ، و من جهة أخرى ... المشح البلدي،و األسواق و عنها  ستغتن
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ؤقتا ألغراض ترتبط شغل األمالك الجماعية العامة مكالرسم المفروض عىل تتكون من األمالك العامة  

بممارسة أعمال تجارية أو  بمنقوالت أو عقارات ترتبطأو  مهنية أو صناعية أو تجارية ألغراضأو  بالبناء

 . صناعية أو مهنية

( كما أن نسبة مداخيل األمالك  ن  )مداخيل التسيير اوح بير
من مجموع  % 5.52و  %7.65تير

  ال ،  و بالتالي درهم 600 698 201المقدرة ب  المداخيل للجماعة
ر
ي   ترف

إل مستوى التحوالت التر

تشهدها المدينة، فهي تعكس الوضعية المالية الحقيقية للجماعة، إذ تحد من التدخالت التنموية لها، و 

ن حققت كما   .  القيام بمشاريــــع مهيكلةعىل بالتالي ال تساعد  أن مداخيل األمالك الجماعية المتعلقة بالتجهير

ي 
ن
، إال أن مثل هذه تفويت عقار عبارة عن أراض مبنية مليون درهم بفضل 19لوحدها رقما مهما تمثل ف

تب عن ذلك من إضعاف للرصيد العقاري للجماعةالعمليات تبقر  و  محدودة عي  السنوات، مع ما يير

 بالتالي تراجع مردودية هاته األمالك. 

ن أن تطور مداخيل   األمالك الجماعية ال يساير تطور و بدراسة الوضعية المالية للجماعة، يتبير

ي عالقة مع تزايد الحاجيات و تعقدها اريفالمص
ن
ي تزايد مطرد ف

ن
ي أصبحت ف

 . ، التر

 ال  الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر إىلو تجدر اإلشارة إل أن العديد من األمالك تدر مداخيل ع

ي خانة 
ن
 : مداخيل مقابل خدمات مثلأنها تدخل ف

 المحجز  رسم . 

 والفواكه للخض   جملةبال البيع وكالء مداخيل عىل المفروضة الرسوم . 

  رسوم مغسل األمعاء . 

 باإلسطبل الربط رسوم . 

 يد  رسوم  . التتر

 الطرقية المحطة منتوج . 

 والسيارات الدراجات وقوف محطات منتوج . 

يبية مثل ي خانة مداخيل ضن
ن
 : أو ف

 تب الرسم  . الطرق إتالف عىل المتر

 يبة  . الذبح ض 
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ي 
 
 و مداخل تحسير  مردوديتها ألمالك الجماعيةمداخيل اإكراهات تطور : المطلب الثات

ي  األسباب من مجموعة عن يسفر الواقع أن يتضح ، الجماعية األمالك تدبير  لكيفية بالنظر
 التر

ي تعوق جعل تتعدد االو   . التنموية للمتطلبات مسايرتها وعدم ، التمويلية هاإمكانيات نمو تعرقل
كراهات التر

ي و   األمالك الجماعية تلعب دورا هاما 
ابية، فمنها ما هو قانوبن ي الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الير

ن
ف

ي و و مرتبط أساسا بالعنض منها ماه يالتدبير ن مردودية مداخيل األمالك  مما يجعل . البشر تحسير

ن خاصة عىل  مرهونا بتجاوز هاته اإلكراهاتالجماعية  ن العموميير وفق منضور شمولي يدمج جميع الفاعلير

ي  المستوى اب 
 . الير

 تطور مداخيل األمالك الجماعية إكراهات: الفرع األول

ي عهد الحماية مرورا باالستقالل، لم تستطع األمالك الجماعية أن 
ن
ن األمالك الجماعية ف منذ تقنير

ابية و بالتالي تحقيق االستقالل المالي 
ي للجماعات الير

ي الرفع من التمويل الذابر
ن
ذلك  و ، تلعب دورا أساسيا ف

ي راجع 
ن
 : باألساس للعديد من اإلكراهات المتداخلة، و تتمثل ف

 الجماعية لألمالك المنظمة القانونية النصوص تعدد اشكالية : 

ابية   الجماعات لألمالك المنظمة القانونية للنصوص جرد خالل من  من مجموعة وجودنجد الير

ابية  أمالك الجماعات وتنظم تحكم والتنظيمية القانونية النصوص ي  ،الير
ن
 عامة نصوص وجود مقابل ف

ن بكما أ  .وموحدة ن تتمير ابية الوحدات لكافة شموليتها  عدمن هذه القوانير  .وهيأتها الير

 لظهير  بالنسبة الشأن هو كما العمىلي  المستوى عىل النصوص بعض تطبيق تعذرافة لذلك يض ال با

ي  الرخص بمنح المتعلق 1949 نوني   14
ن
 .البلدي العمومي  الملك إشغال ف

 .ببالدنا والالمركزي المركزي النظام واقع تعكس تعد لم الجماعية باألمالك الخاصة نصوصال إن

ي  الواردة المقتضيات من الكثير  إن
ن
ي  وتتعارض متقادمة أصبحت الخاصة النصوص ف

ن
 مع ونصها روحها ف

 . اإلدارية الالمركزية وقواعد أحكام

ي  والتنوع التعدد كان وإذا
ن
 إذ الديمقراطي  التعبير  أنواع من ونوع ة،صحي ظاهرة السياسية الحياة ف

ي  التعدد فإن والرأي، التعبير  حرية جماعة أو فرد لكل يعىطي 
ن
ن  لمجال المنظمة القانونية النصوص ف  من معير

ي  والتسيير  التدبير  حسن إعاقة أسباب من وسبب الطبيعية غير  الظواهر من يعتي   مجاالت ال
ن
 القطاع هذا ف

ي  يحمل التعدد ألن نظرا
ن
ي  سوء من ذلك عن ينجم ما مع والتضارب االختالف تهطيا ف

ن
 . والتدبير  التسيير  ف

 النصوص بتعدد يتسم الذي الجماعية ألمالكا لواقع بالنسبة النتيجة هذه نستبعد ال وقد

ي  التعدد هذا أن كما  .وقدمها اله المنظمة القانونية
ن
را  الحماية مرحلة خالل كان القانونية، النصوص ف  مي 

ي  نظامه منها لكل (الجماعات)والقروية البلدية الجماعات أن ساسأ عىل مبنيا
 ذلك أن إال .الخاص القانوبن

ره ما هناك يعد لم التعدد ي  يي 
ن
ي  اإلطار خالله توحد الذي االستقالل عهد ف

ية للجماعات القانوبن  الحضن

 . (الجماعات)والقروية
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ي  باإلشارة والجدير
ن
 أو القانونية النصوص هذه تجهل ابيةالير  الجماعات غالبية أن إل الصدد هذا ف

ي  قدمها بسبب وذلك تتجاهلها،
ن
 لصعوبة أو ناحية، من الحماية عهد إل يعود مجملها أن بحيث الزمن ف

 . ثانية ناحية من وفهمها معها  التعامل

ي  مهمة أشواطا  وقطع تطور قد ببالدنا الجماعي  التنظيم كان نإ القول وخالصة
ن
 نحو مساره ف

ابية اطيةالديمقر  تحقيق  الجوانب لبعض المنظمة القانونية النصوص من مجموعة خالل من ،الير

ابية لسنة  الجماعية، الحياة بسير  المتعلقة ن التنظيمية الخاصة بالجماعات الير  فإن . 2015كالقوانير

ي  التطور هذا يشمله لم الجماعية الممتلكات يهم الذي الجانب
 تاريخها يرجع قانونية لنصوص خاضعا وبقر

ن تحي عدم وإن .الحماية عهد إل ن  هذه ير ي  لالختصاصات مسايرة تكون لكي  القوانير
ع خولها التر  المشر

ابيةال للجماعات  . ها موارد عىل سلبيا سيأثر ير

 ي  الحاصل النقص
 
 : الكمية الناحية من األمالك ف

 أيضا  بل ،الخاصة  األمالك مستوى عىل فقط ليس ملحوظا، نقصا الجماعية األمالك  تعرف  

ن  مستوى وعىل ،امةالع األمالك مستوى عىل األول وبالدرجة  وجه عىل الجماعية فقوالمرا تاالتجهير

ي المجال القروي والسيما الخصوص،
ن
ي  الجماعات المتواجدة ف

 االمالك بعض عىل إال تتوفر ال التر

 . وملحقاتها  األسواق : مثل التقليدية،

ابي ي تراجع بسبب لجوء العديد منها إل مسطر و المالحظ أن الرصيد العقاري للجماعات الير
ن
 ةة ف

 . أو التفويت البيع

  عدم مسك سجل محتويات األمالك الجماعية 

ن مسك سجل محتويات األمالك العقارية الجماعية يعتي  وسيلة أساسية للتعرف عىل وضعيتها إ

ي توج
ي تتضف فيها الجماعات أو التر

ي حيازتها، ويعتي  كذلك القانونية، سواء تعلق األمر بالممتلكات التر
ن
د ف

ها وتسوية  اتيجية تدبير
مسك سجالت محتويات األمالك الجماعية، مفيدا لتقييم مردوديتها، ولوضع إسير

 .وضعيتها القانونية والمحافظة عليها

ابية  باال  جموعة مال تتوفر عىل سندات تثبت ملكيتها لظافة إل ذلك فالعديد من الجماعات الير

ي سجل الممتلكاتمن العقارات بالر 
ن
وعليه فإن تقييد عقارات ال تمتلكها الجماعات . غم من أنها مقيدة ف

ي تسوية وضعيتها 
ي سجل ممتلكاتها والتضف فيها واستخالص مداخيل بشأنها يقتضن

ن
ملكية قانونية تامة ف

ي ويتعلق األمر أساسا . القانونية
ن
يعرض غير المحفظة، مما من شأنه أن  عقارات عىل  وفر الجماعةتف

 . حقوق الجماعة للضياع

ي من الجهد لتسجيل أماللكها بالمحافظة العقارية مما يحول دون كما 
ال تقوم الجماعة بما يكقن

ي يوفرها هذا اإلجراء لممتلكاتها
ورية التر ن الحماية القانونية الضن  .تأمير

ي  برسم ة و هو ما أشار له تقرير المجلس الجهوي للحيابات لجهة الرباط سال القنيطر 
-2016سنتر

ي   2016 ي شقه المتعلق بجماعة سيدي الطيت 
ن
 لموضوع الالزم االهتمام الجماعة تولي  ال: حيث جاء فيهف

ي  القانونية الوضعية تسوية
ي  لألراصن

 بعض إنجاز تعير  إل أدى مما بها، المشاريــــع بعض تشييد همت التر

 صدر حيث للشباب، فضاء بناءب المتعلقة 2009 / 01 رقم للصفقة بالنسبة الحال هو كما الصفقات،
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 األحجار  ووضع األرضية تسوية أشغال إنجاز وبعد أنه إال  2009 أكتوبر 01 بتاريــــخ األشغال ببدء األمر

، بالبالط وع إنجاز المزمع األرض ملكية الدعائه األشخاص أحد تعرض األولي  إل أدى مما عليها المشر

ن  من أكير  مرور بعد أي ، 2011 دجني   26 خبتاريــــ الصفقة فسخ تم حتر  حينه من األشغال توقف  سنتير

 .درهم 54.810,26 عنها المؤدى األشغال قيمة بلغت وقد .األشغال ببدء األمر إصدار  تاريــــخ عن

 بقطعة الدجاج بيع سوق إحداث أعاله إليها المشار 2005 / 07 رقم الصفقة بواسطة تم كما

ي  ر. 39774 العقاري الرسم موضوع ح 224 عدد الدولة لملك تابعة أرضية
 وضعيتها تسوية تتم لم والتر

 .62حينه من القانونية

 :يىلي  بما للحسابات الجهوي المجلس يوصي  وعليه،

 ي  القانونية الوضعية تسوية عىل الحرص
ي  لألراصن

 الجماعية؛ المشاريــــع عليها تقام التر

ي التقرير أنه 
ن
 تمسكه الذي ةالجماعي العقارية الممتلكات سجل تفحص خالل من لوحظكما جاء ف

 سجل كما .خاصة وأمالك عامة أمالك إل العقارات تصنيف عدم المنازعات وتدبير  الممتلكات مصلحة

ات السيارات مواقف إدراج عدم ن  الطرق قبيل من المسلمة بالتجزئات المتواجدة العمومية والتجهير

اء والمساحات  .الجماعي  الملك ضمن والشوارع العمومية اإلنارة شبكة ومحتويات الخضن

 وتواريــــخ كأرقام المذكور بالسجل الواردة المعلومات بعض دقة عدم لوحظ ذلك، إل باإلضافة

 الكراء عقود وتواريــــخ وأرقام السكنية الدور وخصوصا به الواردة العقارات ومساحات العقارية الرسوم

ن  عدم وكذا المؤقت، االحتالل قرارات وتواريــــخ وأرقام  أسماء خصوصا به، ردةالوا المعلومات بعض تحيير

ين،  سجل مسك فإن وهكذا .البناء وتكلفة العقار كمصدر األساسية المعلومات بعض وغياب المكير

ي  جاء بما يأخذ ال العقارات
ن
ي  1993 أبريل 20 بتاريــــخ 248 رقم الداخلية وزير مذكرة ف

 وجوب عىل تنص التر

 وتوزيعها  واستعماالتها محتوياتهاو  عددها ضبط و العقارية لممتلكاتها شامل بضبط الجماعة قيام

 .القانونية ووضعيتها

 دوري بجرد القيام وعدم يخصها سجل مسك عدم سجل فقد المنقولة الممتلكات بخصوص أما

 وتتبعها استعمالها بضبط يسمح ال الذي األمر ومعلوماتية، مكتبية منقوالت  عىل الجماعة توفر رغم لها،

 .المطلوب الوجه عىل

 بدقة الجماعية األمالك ةقيم تحديد عدم : 

 عملية معايير  عىل بناءا قيمتها تحدد أن دون مهمة، موارد تحقق أن الجماعية لألمالك يمكن ال 

ن  الموازنة هو منها واألخير  األول الهدف يكون دقيقة،  وحقوق جهة، من المالكة الجماعة حقوق بير

ن   .ثانية جهة من الخواص من معها المتعاملير

ي تقري
ن
ي  جماعة ر المجلس الجهوي للحسابات أنه  تتوفرحيث جاء ف  عشر  عىلسيدي الطيت 

 سنة برسم درهم 18.632,00 مداخيلها مجموع بلغ للسكن، مخصصة محالت وخمس تجارية محالت

 األمالك بهذه المتعلقة الكراء عقود وغياب الملكية، سندات عىل الجماعة توفر عدم لوحظ وقد  2016

                                                           
ي تقرير ال 62

ي المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال القنيطرة، ص 2017-2016سنوي للمجلس األعىل للحسايبات برسم سننر
 87، الجزء الثات 
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ورية دابير الت تتخذ لم كما الخاصة،  إل اإلشارة وتجدر .الكراء لعمليات القانونية الوضعية لتصحيح الضن

ي  الكرائية السومة ضعف
اوح التر ن  تير  و 47,50 و التجارية للمحالت بالنسبة درهم 357,50 و 121 بير

ن  بحسب وذلك السكنية، للمحالت بالنسبة درهم 64,80  . 2014 لسنة الكرائية السومة تحيير

ي  القرار حدد لقد: الكرائية حيث جاء فيه السومات هزالةير لكما تطرق التقر 
 بتاريــــخ 12 رقم الجباب 

ي  ، 2010 / 06 / 28
ن
 :يىلي  كما الشهرية الكرائية السومات قيم ، 36 فصله ف

 

ي برير السنوي للمجلس األعىل للحساتق : المصدر 
ي المجلس الجهوي للحسابات لجهة الد2017-2016ات برسم سنتر

 لبيضاء سطاتار ا، الجزء الثابن

، ن  موقعها إل بالنظر بضعفها تتسم للمحالت الكرائية السومة أن الجدول، هذا خالل من ويتبير

ي  القرار فإن أخرى، جهة ومن .ومساحتها
 للمحالت الكرائية السومة بنفس احتفظ الذكر السالف الجباب 

ي  المعتمدة
ن
 .63سابقيه ف

  ي  والتأختر  التقصتر
 
 : ةجماعيال األمالك مداخيل تحصيل ف

ابية ت الجماعا تعرف ي  الخلل هذا ويظهر أمالكها، مداخيل تحصيل يخص فيما إهماال الير
ن
 ف

ي  يصل وقد الجماعات، معظم
ن
 استخالص عىل الجماعات تعمل ال حيث اإلهمال، درجة إل بعضها ف

جماعات ير من الثي فكشر ، و ذلك راجع لعدة أسباب منها  العامل البأمالكها  عىل المستحقة المداخيل

ابية ال تتوفر داخل مصالحها المختصة بتحصيل مواردها  ية مختصة، أو بسبب نقل  ،الير عىل طاقات بشر

ي إل تلك المصالح
ن بشكل تعسقن  . مجموعة من الموظفير

ع جماعة مستوى  عىل ي مشر  تتخذ لم الجماعي  للملك المؤقت االحتالل رسمبخصوص  بلقصير

ة هذه  .64الذاتية مداخيلها من الرفع الجماعة عىل فوت مما إجراءات أية األخير

ن  الباعة طرف من العمومية والساحات الشوارع أرصفة شغل لوحظ  المقاهي  وأصحاب المتجولير

 الخامس ومحمد وسبو باستور بشوارع خصوصا المنازل، أمام مسيجة مساحات وإحداث واألكشاك

ي  والمنصور األول وإدريس  الوضع هذا ويؤدي .المساجد وبجنبات الغرب سوق وطريق أنزران وبي   الذهت 

 بقواعد اإلخالل إل يؤدي كما المرور، سالمة ويــهدد واألزقة والطرق بالشوارع والجوالن السير  عرقلة إل

ي  المعروضة البضائع ومخلفات النفايات بسبب العمومية النظافة
ن
 .65العمومية الطرق ف

ي ما يخص واجباألكر  واجبات استخالص ضعفكما أشار التقرير ذاته إل 
ن
 الدور كراء ية ف

ي 12 توقفحيث  والمقه السكنية  ، 2012 سنة بداية منذ األداء عن 29 أصل من السكنية للدور مكير

ي  المداخيل وتقدر
انية منها  تستفد لم التر ن  أن والمالحظ .درهم 72.000,00 بقيمة ذلك جراء الجماعة مير

ن المتقاع لحث الالزمة اإلجراءات تتخذ لم الجماعة  .المحالت إفراغ أو بذمتهم ما أداء عىل سير

                                                           
ي   63

ي المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، ص 2017-2016تقرير السنوي للمجلس األعىل للحسايبات برسم سننر
 48، الجزء الثات 

ي تقرير السن 64
ي المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال القنيطرة، ص 2017-2016وي للمجلس األعىل للحسايبات برسم سننر

  46، الجزء الثات 
ي  65

ي المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال القنيطرة، ص 2017-2016تقرير السنوي للمجلس األعىل للحسايبات برسم سننر
 88، الجزء الثات 
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ن  يتم لم أنه إل اإلشارة تجدر  تطبق الجماعة زالت ال حيث المساكن، لتلك الكرائية السومة تحيير

ي  السومة نفس
اوح التر ن  ما تير  منذ مربــع مير  100 منها الواحدة مساحة تتجاوز لدور درهم 200 و 100 بير

 . 1990سنة 

ي  للنادي البلدي بالسوق والكائن لها التابع المقه بكراء الجماعة قامت كما
ع الرياصن  لمشر

ي  الكراء واجب أداء عن النادي تخلف لوحظ أنه غير  درهم، 600 بمبلغ كراء  عقد  بموجب بلقصير

 درهم، 115.200,00 مجموعه ما 2015 سنة نهاية حدود إل بذمته ما  بلغ وقد2011 سنة منذ الشهري

ي  الجماعة له تقدمها سنوية منحة من يستفيد النادي أن علما
ن
 تتخذ ولم ،للجمعيات المقدم الدعم إطار ف

 يصبح العقد أن عىل ينص الذي الكراء عقد  من 14 بالفصل عليها المنصوص اإلجراءات كذلك الجماعة

ي  الغيا
ن
ي إخالل حالة ف  .66تعويض بأي المطالبة دون ببنوده المكير

ن  مقه الجماعة تمتلككما   بالطابق 164 و السفىلي  بالطابق مربــع مير  159 احتهمس تبلغ بطابقير

 19 بتاريــــخ مؤقتا تسلمه و درهم 235.760,00 بمبلغ 2005 / 11 رقم الصفقة بواسطة بناؤه تم العلوي،

 عىل بناء سنوات 10 لمدة للشهر درهم 5.200 بمبلغ 2008 ماي 20 بتاريــــخ كراؤه تم وقد  2006 أكتوبر

ي  يستغل المقه أن إال  2008 /4 رقم المفتوح العروض طلب
ن
 كقاعة يستعمل حيث له أعد ما غير  ف

 أن دون وذلك كمقه، المحل تخصيص عىل ينص الذي الكراء عقد من 10 البند يخالف ما وهو لألفراح

ي  الالزمة اإلجراءات الجماعة تتخذ
ن
ية تقم لم لذلك، باإلضافة .الحالة هذه ف  ائيةالكر  السومة بأداء المكير

 514.800,00 إل 2016 يوليوز نهاية حدود إل الجماعة مستحقات مجموع وصل حيث 2011 سنة منذ

ي  عليه منصوص هو كما بالمئة10 بنسبة سنوات ثالث كل الكرائية السومة مراجعة تتم لم أنه كما .درهم
ن
 ف

 .الكراء عقد من 4 المادة

ن  مكراة سكنية دور ثالث عىل تتوفر و بالنسبة لجماعة عامر ف ي  الجماعةب لموظفير
 إدارات وموظقن

 إل باإلضافة الجماعة، بمحاذاة تتواجد تجارية ألغراض مكراة محالت ثمانية وعىل الخارجية، المصالح

 بصفة تحصيلها يتم ال المحالت هذه بعض مداخيل أن لوحظ وقد .للحبوب كمطحنة مستغلة مقه

ي  تراكم إل أدى مما منتظمة
ر
 إل درهم 13.230,00 بلغ حيث المداخيل شساعة لدى استخالصه الباف

 .  2015 دجني   31 حدود

ي  التعاقدية المقتضيات بتفعيل الجماعة قيام عدم سجل كما
ن
ين حق ف  رفع االقتضاء وعند المكير

ي  واإلفراغ األداء دعوى
ن
ن  حق ف ي  إال ذلك يتم لم حيث األداء، عن المتخلفير

ن
 ير وبتأخ للتقاعس حاالت  ثالث ف

 .الكراء مستحقات أداء دون باإلفراغ أحكام تنفيذ عنه نجم كبير 

ن  آخر، جانب من اوح حيث المطبقة، الكرائية السومة قيمة مستوى ضعف تبير ن  ما حاليا تير  بير

ي  درهما 360 تتعدى وال السكنية للدور بالنسبة درهم 200 و 100
ن
 باإلضافة .التجارية المحالت حالة ف

 السابع الفصل أن رغم الكرائية العالقة تأسيس منذ ةالكرائي السومة مراجعة إل اللجوء يتم لم ذلك، إل

مة والعقود التجارية المحالت بكراء المتعلق التحمالت كناش من ي مع المي   يتيح التجارية المحالة مكير
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 الوجيبة بمراجعة الخاصة القانونية المقتضيات تفعيل يتم لم كما .سنوات ثالث كل الكراء مراجعة إمكانية

ي  السكنية للدور ةبالنسب الكرائية
 .67بالمراجعة خاصا فصال تتضمن وال  تحمالت كناش عىل تتوفر ال التر

 الجماعي  الملك شغل رسم استخالص عدم فقد أشار التقرير إل أما بالنسبة لجماعة المحمدية 

ي  الفندقية المؤسسات كلحيث أن   والفندقية البنكية للمؤسسات بالنسبة العام
ي  نشاطها تزاول التر

ن
 ةمدين ف

 أماكن حجز أو اإلشهارية لوحاتها نصب بخصوص العام الجماعي  الملك شغل رسم تؤدي ال المحمدية

ن  أخرى، جهة ومن .العربات لوقوف ي  المفتوحة البنكية الوكاالت  أن تبير
ن
 من تفاوت مع المحمدية، ف

 مداخيل اعةالجم عىل فوت مما العام، الجماعي  الملك شغل رسوم من بذمتها  ما تؤدي ال ألخرى، مؤسسة

 68. 2016  سنة حدود إل درهم مليون 3,9 بقيمة

ام يتم ال الوقود  محطات بخصوص المستحق للرسم خاطئة تصفيةكما أشار التقرير ذاته إل    احير

ي  المعتمدة الوقود محطات عىل المفروض العام الجماعي  الملك شغل رسم تصفية أسس
ن
ي  القرار ف

 .الجباب 

 بقيمة مداخيل محطات، ثالث من مكونة لعينة فقط وبالنسبة المناسبة، بهذه الجماعة، عىل فوت مما

 .سنوات ثالث خالل درهم 208.696,00

، الوقود محطات طرف من المستغلة المساحات أن اتضح كما ي  هي
ن
 من وأكي   أهم األمر، واقع ف

ي  المعتمدة تلك
ن
 المساحات لهذه قالدقي الضبط إل تسغ ال الوعاء مصلحة أن عىل عالوة الرسم، تصفية ف

ي  مجالها وقياس بمسح القيام طريق عن
ن  أن نجد وهكذا، .الحقيقر ي  محطات الثالث أصل من محطتير

 التر

ي  تسبب مما بها، المضح تلك من بكثير  أكي   مساحات تستغل ملفاتها تدقيق تم
ن
 عىل مداخيل ضياع ف

 .سنوات ثالث خالل درهم 576.972,00 يناهز بمبلغ الجماعة

 :يىلي  بما للحسابات الجهوي المجلس يوضي  وعليه،

 ام ن  عىل الحصول بعد إال مؤقتا العام الجماعي  الملك باستغالل السماح بعدم وجوبا االلير

اخيص ورية، الير  قبيل من الزجرية اإلجراءات تطبيق وجودها، عدم عند طائلة، تحت الضن

وع؛ غير  االستغالل عن الكف مع اعتياديا المفروضة الرسوم اضعاف ثالث أداء  المشر

 المساحات مطابقة من للتأكد ومباغتة منتظمة مراقبة دوريات تنظيم عىل السهر 

 الملك من باستغالله لهم رخص لما والمطاعم المقاهي  أصحاب طرف من المستغلة

 العام؛ الجماعي 

 استغالل كل قبل تراخيص عىل بالحصول والبنكية السياحية المؤسسات إلزام عىل السهر 

 ذات المستحقات أداء عىل المتاحة، الوسائل بكل حملهم، مع العام، الجماعي  للملك

تبة الصلة  عليهم؛ المير

 ي اإلشهار عتاد وأحجام أشكال كل إدماج عىل العمل ي  الحضن
ن
 الجبائية القرارات ف

 وبأداء ترخيص عىل بالحصول العتاد لهذا نصب كل استصحاب مع المعتمدة،

 االستغالل؛ عن الناتجة المستحقات
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 ي  الوقود محطات طرف من حقيقة المستغلة المساحات مسح عىل لسهرا
ن
 الملك ف

ي  عليها المفروضة الرسوم نسب وتطبيق العام، الجماعي 
ن
ي  القرار ف

 .الجباب 

 

  الجماعي  الخاص للملك معقلن الغتر  التدبتر:  

اء أو كراء  أو تفويت من بها، المرتبطة العمليات جميع إن  ،ذلك غير  إل مقايضة أو األمد طويل شر

ي  الطابع عليه يغلب الجماعية،األمالك  تدبير  أن غير  . لمسطرة خاصة تم التطرق لها سابقا  تخضع  ،التجريت 

ي  ذلك يتجىل حيث
ن
أو  القانونية، األوضاع بعض تصفية وعدم الممتلكات، سجالت ضبط عدمأو   غياب ف

ي  الحاصل البىط  
ن
اء البيع وعمليات العقارية بالمبادالت  المتعلقة المساطر ف  نم النوع بهذا الخاص أو الشر

 .  العقار

ي  الموارد عن أما
ابية ال تراعي  جل فإن العمليات، هذه عن تنتج التر ي  الجماعات الير

ن
 تحديدها  ف

 جراء حقوق من بذمتهم ما للجماعات يؤدون ال المستفيدين بعض أن كما للملك، الحقيقية القيمة

ن  التعاقدية العالقة ضبط لعدم باألساس عراج  وذلك الجماعية، لألمالك استغاللهم ن  بير  المستغلير

 .69والجماعة

،و بخاصة تلك  2015 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة  و هذا ما أكد عليه 

تها مجموعة من  ي باشر
ت ه الجماعاذه ، حيث أثار التقرير افتقار الجماعاتالمرتبطة بعملية التفويتات التر

ي 
ن
ه المجالس ذ تحديد رصيد الجماعة من حيث الممتلكات العقارية ، إذ اقتضت دورات هلرؤية واضحة ف

ي مجال الممتلكات عىل الموافقة عىل مجموعة من التفويتات دون  الجماعية
ن
و مقرراتها المتخذة ف

تشخيص مسبق لهذه الممتلكات، األمر الذي انعكس سلبا عليها و أدى إل تقليص رصيدها العقاري بعد 

امها بعمليات متكررة لتفويت العقارات الجماعية ذات األهمية القصوى كالقطع األرضية و الدور قي

اتيجية  ،السكنية ي مقابل افتقارها السير
ن
 . واضحة لتنمية هذا الرصيد العقاريف

ابية كما أشار التقرير إل اعتماد    ي جميع عملالجماعات الير
ن
ي ف

اصن يات ،اتباع مسطرة التفويت بالير

من القرار  08ها ألمالكها العقارية عوض سلك مسطرة المزايدة العلنية وفق ما ينص عليه الفصل تفويت

ي 
ن
 المتعلق بكيفية تدبير األمالك المتعلقة بالبلديات و كذا مقتضيات 1921دجني   31الوزيري المؤرخ ف

سطرة التفويت الخاصة بشأن تبسيط م 1994مايو  20ق ج م بتاريــــخ /  464مذكرة وزير الداخلية رقم 

ي الحصول عىل أثمنة 
ن
ابية األمل ف بالمزايدة العلنية األمر الذي يفوت الفرصة عىل هذه الجماعات الير

ي بيعت فيما لو ت
 . مت وفق مسطرة المزايدة العلنيةمرتفعة للعقارات التر

الس الجماعية عىل تفويت عدد كبير من العقارات ذات جالتقرير كشف أيضا عن موافقة هذه الم

ي مخالفة ضيحة ألحكام ا
ن
ين ألعضاء يزاولون مهامهم بنفس الجماعة ف ألهمية لفائدة أعضاء و أقارب مباشر

) المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي تم تعديله مؤخرا بالقانون التنظيمي  78-00من القانون  22المادة 

ات سابقة أو ح(  113/14قانون  ي فير
ن
تر مع األثمنة المتداولة ناهيك عن ضعف أثمنة عقارات اقتناؤها ف

ابية األخرى  كما وقف تقرير المجلس األعىل للحسابات عىل استفادة عدد من .  عىل مستوى الجماعات الير

ن لجمعيات  ن غير منتمير أعضاء المجلس البلدي و أعضاء بعض الجماعات األخرى إل جانب موظفير
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ي و أعوان هذه الجماعات من بقع أر 
ي أنجزت أو تلك األعمال االجتماعية لموظقن

ي إطار التجزئات التر
ن
ضية ف

ي طور االنجاز ،حيث يستفيد الرؤساء من بقعة 
ن
ي هي ف

ي خرق سافر لمقتضيات المادة أرضية التر
ن
من  22، ف

الخاص بالجماعات  يمي ظبقانون تنالمتعلق بالتنظيم الجماعي والذي عدل مؤخرا  78-00القانون رقم 

يحة ، فإذا كانت عملية التفويت ت  113.14 أخذ طابع المصلحة العامة و تهدف إل توفير السكن لشر

ي  "اجتماعية ذات الدخل المحدود فإن استفادة كل من سبق ذكره تحت مسم 
ن
ف تعد مخالفة  "عضو شر

ضيحة لبنود كنانيش التحمالت الخاصة بكل عملية عىل حدة حيث سجل التقرير استفادة رجال السلطة 

ن بال ن وعمال مقيمير ن ، مقاولير خارج و أصحاب مهن حرة من هذه التفويتات، إضافة إل استفادة موظفير

 من مرة من بقع أرضية ، التقرير سجل أيضا عملية تغيير الهدف المتعلق بإحدى البقع األرضية دون 
أكير

و  78-00من القانون  37الرجوع إل المجلس التداولي الستصدار موافقة جديدة طبقا ألحكام المادة 

ي  08الفصل مقتضيات 
ن
إضافة إل تضمن كناش التحمالت  1921دجني   31من القرار الوزيري المؤرخ ف

 . الخاصة بهذه العملية لعدد من الثغرات

ن ال تربطهم بالجماعة أية عقدة كراء  أما فيما يخص الدور السكنية فقد رصد التقرير حالة موظفير

قيام الجماعة بإبرام عقود كراء لهؤالء دون  خاصة بهذه الدور لكنهم استفادوا من عملية التفويت بعد 

ي دورية وزير الداخلية 
ن
م م ح م بتاريــــخ  / 74سلك مسطرة كراء األمالك الخاصة كما هو منصوص عليها ف

ي خرق سافر لمقتضيات الفصل  2006يوليو  25
ن
من كناش التحمالت المنظم لعملية كراء هذه  01و ف

ي استخ
ن
ي بعض الدور مع تسجيل تقاعس الجماعات ف الص مستحقاتها عىل الدور السكنية و مكير

ي بلغت برسم السنوات من 
 . مبالغ تعد بالمليارات 2013إل  2008المحالت التجارية و التر

ي  متمثلة مسطرية، صعوبات عدة توجد كما
ن
ن  أن ف ي  الفصل خاصة بها، المعمول القوانير

 من الثابن

 يونيو 12 ظهير  من 2 الفصل وكذا ،  ماي 21 بظهير  غير مو ال البلدية، باألمالك المتعلق  برو أكت 12 ظهير 

 هذا مردود  أن كما .للجماعات العامة األمالك دقيقة بصفة توضح ال القروية الجماعات بأمالك المتعلق 

، طريقة حسب يختلف األمالك، من النوع ي  المتبعة اإلدارية المسطرة عن فضال التدبير
ن
   ذلك، ف

 كذلك تعد بل فحسب، الجماعية الموارد  لتطوير وسيلة تعتي   ال عيةالجما فإن األمالك  وعموما،

ة ن ي  بها المنوط بالدور الجماعات لقيام أساسية ركير
ن
، المجال ف  الالزمة تاالعقار  بتوفير  وذلك االجتماعي

ها والثقافية والصحية التعليمية المؤسسات لبناء تفضيلية بأثمنة  ....70وغير

 ية المكل  : فة بتدبتر األمالك الجماعية و تحصيل مداخيلها إشكالية الموارد البشر
ز عىل مستوى تدبير األمالك الجماعية بصفة خاصة و اإلدارة الجماعية  ي تي 

من المالحظات التر

ي بصفة عامة 
ابيةلمصالح الممتلكات داخل الجماعات   هو غياب التخصص الوظيقن ، ويرجع هذا الير

ن مختلف  الخاليا المرتبطة بهذه المصالح وعدم االهتمام بمجموعة الغياب إل سوء توزيــــع الوظائف مابير

ي تدعيم المصالح الجماعية
ن
ي يمكن استثمارها ف

 . من الطاقات التر

ية داخل الجماعات  ابيةكما يتجىل هذا القصور من خالل ضعف تأطير الموارد البشر وخصوصا  الير

ي ميدان األمالك الجماعية، وذلك راجع باألساس إل ضعف برامج ال
ن
ي مجال   تكوين، والتكوين المستمرف

ن
ف

ة اعتمادات مالية  التدبير لألمالك الجماعية من طرف المجالس الجماعية، بحيث تخصص هذه األخير
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ي أحد المو  ي الوقت الذي يعتي  العنض البشر
ن
ارد المهمة لحسن ضعيفة من الفصول المتعلقة بالتكوين، ف

قة وتسويتها من جهة، ومن جهة أخرى التتبع الدقيق وتجاوز المشاكل العال تسيير اإلدارة الجماعية

ء الذي يتطلب منح هذا العنض العناية الالزمة واالهتمام  ي
، الشر لمختلف مراحل استغالل الملك الجماعي

 . الكبير باعتباره جوهر التدبير 

شف عىل أن التأطير ت، سيك ودات المبذولة عىل صعيد اإلدارة الجماعيةغير أن المتتبع للمجه

ن ا ي مازال يتسم بالضعف والمحدودية، سواء من حيث الكم أو الكيف، وسواء عىل مستوى المنتخبير لبشر

ن ال ن أو عىل مستوى الموظفير  . جماعيير

والشك أن ضعف التكوين لدى المنتخب المحىلي يؤدي إل عدم استطاعته الدفاع عن المشاريــــع 

حات المراد إنجازها عىل الملك العام، فعدم توفره ي مجال  والمقير
ن
ن وتكوين صحيح ف ي متير

ن
عىل مستوى ثقاف

تدبير الشأن المحىلي بصفة عامة وميدان األمالك الجماعية بصفة خاصة، تجعله يحجم عىل ممارسة 

 71. المحلية من لعب دورها التنشيىطي والتنموي الكثير من اختصاصاته وتفويت الفرصة عىل الجماعات 

 

ي 
 
 الك الجماعيةمداخل تحسير  مردودية األم: الفرع الثات

ابية مطالبة بالعمل بشكل جدي من أجل   الرفع من مداخيل األمالك الجماعية، إن الجماعات الير

ي تعيقها، 
حيث تكون المجالس المنتخبة، السيما منها الجماعية ، ملزمة  من خالل تجاوز االكراهات التر

يــــع الحالي خاصة المرت
، عىل الوجه بطة بعوائد األمالكبتحصيل موارها الذاتية المخولة لها وفق التشر

 : و ذلك من خالل،72األمثل

 ك و تحيير  سجالت محتويات األمالكمس : 

ابية عىل أهمية سجل محتويات األمالك   ن التنظيمية الجديدة للجماعات الير أكدت القوانير

عىل  و لهذه الغاية، يسهر . الجماعية ، حيث يقوم رئيس مجلس الجماعة بتدبير أمالكها و يحافظ عليها 

ن سجل محتويات أمالكها و تسوية وضعيتها القانونية، و يقوم بجميع األعمال التحفضية  مسك و تحييير

أما بالنسبة ألمالك العماالت و األقاليم، فإن رئيس مجلس العمالة او اإلقليم  . 73المتعلقة بحقوق الجماعة

زمة لذلك، و من بينها تدبير أمالك التدابير الاليقوم بتنفيذ مداوالت المجلس و مقرراته، و يتخد جميع 

و يقوم بجميع األعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو اإلقليم و يحافظ عليها، و لهذه الغاية، 

أما الجهات، فإن رئيس مجلس الجهة يقوم بتنفيذ مداوالت المجلس و مقرراته، و . 74العمالة أو اإلقليم

و لهذه الغاية، يسهر عىل . ن ذلك يدبر أمالك الجهة و يحافظ عليها يتخد جميع التدابير الالزمة لذلك، و م

ن سجل محتويات امالكها و تسوية وضعيتها القانونية، و يقوم بجميع االعمال التحفظية  مسك و تحيير

 . 75المتعلقة بحقوق الجهة

ابية يعتي  إجراءا أساسيا و ذا أولوية
ن سجل محتويات أمالك الجماعات الير ي  إن مسك و تحيير

ن
ف

ن و الرؤساء . تدبير هذه األمالك و المحافظة عليها  ن الرؤساء السابقير و قد كانت عملية نقل السلط بير

                                                           
اتيجية تدبير الممتلكات الجماعية، مقال منشور عىل مو  71

 http://www.droitarab.com/قع سعيد باوي، إسير
ي رقراق، طبعة و محمد باسك منار، التنظيم اإلداري، سلسلة العلوم اإلدارية و القانون اإلداري،  عبد الفتاح بلخال 72  دار أتر

 260،ص 2016طبع و نشر
 . من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 94المادة   73
 . بالعماالت و األقاليم من القانون التنظيمي المتعلق 95المادة  74
 . من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 101المادة   75
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الجدد للمجالس المنتخبة، مناسبة مهمة تم خاللها إحصاء االمالك العامة و الخاصة لكل جماعة، ووضع 

ابية مطالبة بإعطاء األهمية لضبط. جداول إحصائية لها  ي سجالت  ألن الجماعات الير
ن
البيانات الواردة ف

ي جداول اال 
ن
حصاء المرفقة بمحضن تسليم محتويات أمالكها و تحيينها عىل ضوء المعطيات الواردة ف

السلط و الوثائق و سندات ملكية هذه األمالك و المعاينة الميدانية بالتعاون مع المصالح التقنية 

ن البيانات الواردة فيه غير أن إعداد سجل محتويات األمالك وحده ال . المختصة ي تحيير
، إذ ينبغن ي

يكقن

ة  ي تهم هذه األمالك، باإلظافة إلخضاعها لتأشير
ات التر بكيفية منتظمة عىل ضوء المستجدات و التغيير

  . مصالح والية الجهة او العمالة أو اإلقليم او اإلدارة المركزية، طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل

  ابية و تحفيظها قانونية ألمالتسوية الوضعية  : الك الجماعات التر

للتعرف عىل الوظعية القانوينية لألمالك سجل محتويات األمالك، يعتي  وسيلة أساسية  مسكإن 

ي حيازتها، و تقييم مردوديتها، ووضع 
ن
ي توجد ف

ابية أو التر ي تتضف فيها الجماعات الير
العقارية  التر

ها و تسوية وضعيتها القانونية اتيجية لتدبير
ن عىل الجماعات . و المحافظة عليها  اسير ي هذا اإلطار يتعير

فقن

ي 
ابية اتخاد مجموعة من اإلجراءات التر ي حيازتها، لتنتقل  يوجد الير

ن
ي توجد ف

عىل رأسها اقتناء العقارات التر

ي لها، و ذلك بتطبيق اإلجراءات القانونية لتسوية
وضعيتها  من وظعية الحيازة إل مرحلة التملك القانوبن

ي 
اصن نع الملكية أبالير اعات العقارية العا. و بين ن ي لقة، سواء أمام المحاكم المختصة أتصفية جميع الين

اصن و بالير

ي هذه األمالك بكيفية قانونية
ن
ي تدعي ملكيتها، و ذلك لتتمكن من التضف ف

ثم تحفيظ . مع األطراف التر

لية الالزمة لذلك وفق برنامج األمالك غير المحفظة، بكيفية تدريجية و منتظمة و توفير االعتمادات الما

اعات، و حمايتها من كل اعتداء أو ترام من قبل الغير سنوي محدد، لتطهير  ن
 . 76ها من كافة التعرضات و الين

 إصالح قوانير  األمالك الجماعية : 

ي منهاال معالجة مختلف  من المهم
ي تعابن

يعية المتعلقة باأل شكاالت التر مالك ا النصوص التشر

يغي و تنظيمي ناقص و غير الجماعية، و خاصة بت
يعية و التنظيمية، ثم وجود نظام تشر عدد النصوص التشر

يــــع خاص بتدبير الملك الجماعي العام       ، (المؤقت، التحديد، المحافظة االحتالل)متكامل، و غياب تشر

ثم  سالب تدبير الملك الجماعي غير مالئمة، و تعقيد الشكليات و المساطر المتعلقة بتدبير الممتلكات،و أ

ابية، و  ضعف مساهمة ي تنمية الجماعات الير
ن
يعات الحالية موارد األمالك الجماعية ف عدم مواكبة التشر

ابية، و هي لأل  ن التنظيمية للجماعات الير ي حفلت بها القوانير
مالك الجماعية لمختلف اإلصالحات التر

ي حاجة إل مراجعة شاملة تتوحن تنمية منتوج األمالك الع
ن
يعات ف ن المحافظةارية قتشر  الجماعية و تحسير

 . ها و تقوية مراقبة تدبير  عليها 

و هذا ما يستدعي عقلنة تدبير هذه األمالك الجماعية و جعلها مصدرا تحصل من خالله 

ابية عىل موارد تغىطي نفقاتها، و ذلك عن طريق تطوير المنظومة القانونية  لهذه  المؤطرةالجماعات الير

ي أاألمالك الجماعية و جعلها تسا
صبحت تطال تدبير ير التطورات االقتصادية و االختصاصات الموسعة التر

وعة اتجاه المسو الحد من التسهيالت اإل . الشأن العام الداخىلي  تفيدين منها العتبارات دارية  االمشر

ي اجتماعية أ
ابية فرصا مهمة لإلستفادة من المزايا التر ء الذي يفوث عىل الجماعات الير ي

و سياسية، الشر

                                                           
 . و المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية و هيآتها  1998أبريل  21بتاري    خ  57الدورية الوزارية عدد   76
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ي انشاء أماكن اقتصادية أو سياحيةتقد
ن
ابية موارد ... هما هذه األمالك، كاستغاللها ف ،تدر عىل الجماعات الير

                                          . مالية مهمة

 تنمية منتوج األمالك العقارية الجماعية : 

ي و التنظيمي لالمالك الجماعية تنمية منيراع 
ي اصالح االطار القانوبن

ن
واء ستوج األمالك العقارية ف

ن استغالل الملك العامة أو الخاصة ن العام الجماعي عن طريق اتخاد مجموعة م و ذلك من خالل تحسير

ي اإلجراءات الخاصة يتنظيمه، المح
ن
ى،  10دد حاليا ف    سنوات، ألجل تشجيع المشاريــــع االستثمارية الكي 

قات المتعلقة بسحب الرخص من طرف ت أكي  للمستثمرين الخواص، لتفاذي المعيو منح ضمانا

ا تطبيق أسلوب اتفاقية االمتياز الملك الجماعي العام، تماشيا مع ما يجري به العمل  الجماعة، و أخير

 . بالنسبة للملك العام للدولة، ثم توحيد و تبسيط مساطر التدبير و المصادقة

نتوج تفويت األمالك العقارية ص، فيتطلب تثمينه بواسطة رصد ماأما بالنسبة للملك الجماعي الخ

ة الخاصة، لتكوين احتياطات عقارية، أو انجاز مشاريــــع استثمارية، و إقرار مبدأ طلب عروض مفتوح بالنسب

ا توضيح مسطرة التفويت و الكراء بالير  ي للتفويت و الكراء، يتالءم و طبيعة األمالك الجماعية، و أخير
 . اصن

 تحسير  المحافظة عىل األمالك الجماعية : 

ن المحافظة عىل األمالك  يعية المتعلقة باألمالك الجماعية تحسير يستلزم إصالح النصوص التشر

، و إعفاء الجماعات من رسم القيد  الجماعية، من خالل وضع مسطرة خاصة لتحديد الملك العام الجماعي

ي آلت للجماعات المحدثة بعد التقسيم الجماعي 
ي الرسوم العقارية بالنسبة لألمالك التر

ن
  ظر ، و إعادة النف

ا وضع مصنف موحد  ي شكل و مضمون سجل محتويات األمالك الجماعية و مسكه و ضبطه، و أخير
ن
ف

ابية  . لألمالك العقارية للجماعات الير

 تقوية مراقبة تدبتر األمالك الجماعية : 

حية تستلزم تقوية مراقبة تدبير األمالك الجماعية بموافقة المجلس الجماعي عىل األثمنة االفتتا

عىل عمليات مسك و ضبط  رقابةللتفويت و الكراء، ثم مداوالت المجلس الجماعي و مصادقة سلطة ال

 . سجالت محتويات االمالم الجماعية

 ي الرسوم المتعلقة باألمالك الجماعية
 
 : إعادة النظر ف

 إذا كان الملك الجماعي العام يحتل مكانة هامة جدا ضمن األمالك الجماعية االجمالية، فإن

ي قيمة الرسوم المفرو مداخيلها تبقر مع ذلك دون المستوى المنتظر، لذلك 
ن
ة عىل ضوجب إعادة النظر ف

وع  ن االعتبار الموقع و األهمية التجارية و االقتصادية للمشر شغل الملك الجماعي العام، مع االخد بعي 

 . ، االمر الذي من شأنه الرفع من هذه المداخيل77المقام عليه

                                                           
 56محمد حيمود مرجع سابق، ص  77
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ي يجب تقريبها من سعر السوق بناءا عىل المعطيات نفس األمر بال
نسبة لعمليات الكراء، و التر

ائب المتوفرة  78. خاصة عىل مستوى  المحافظة العقارية و المديرية العامة للضن

 ي مجال تدبتر  المستمر  التكوين
 
 : الجماعية األمالكف

ي بالمجالس الجماعية يحتاج بالدرجة األول إل 
ي قادر عىل تطبيق إن التدبير المقاوالبر عنض بشر

انية، تدبير الممتلكات  ن اتيجية،إعداد المير
مناهج هذا التدبير خاصة عىل مستوى وضع المخططات اإلسير

ي التدخالت االقتصادية للجماعة، تفعيل األنظمة الداخلية للمراقبة
ن
، لذلك 79الجماعية، المساهمة ف

ي حاجة إل إتباع منهج الت
ن
اتيجية لتدبير ممتلكاتها، عي  تكوين فالمجالس الجماعية تبقر ف

خطيط اإلسير

ي وذلك من خالل ما يىلي 
 : عنض بشر

  ات الهامة ي كمرشد ودليل لإلدارة الجماعية قصد تحديد المتغير اتيج  استخدام المخطط اإلسير

 . والتكيف معها بفعالية

 خلق إدارة قادرة عىل التعلم والتكيف مع المتطلبات الحالية والمستقبلية . 

 ي بإمكانها تدبير ممتلكات قدرة اإلدارة عىل التنت    زيادة
ية التر جماعية  ها الباحتياجاتها من الموارد البشر

ية  . كما ونوعا وذلك عن طريق التدبير التوقغي للحاجيات من الموارد البشر

  ،زيادة قدرة اإلدارة عىل تحديد أهدافها المتعددة والتعرف عىل نقاط الضعف و القوة داخلها

امج التنفيذية للتعامل معها وتحديد ا  . لي 

 اتيجية  . تنمية اإلدارة بصورة تتفق مع تحقيق أهدافها اإلسير

  ،ية، وسياسات تدريب وتنمية األفراد ن سياسات وأنظمة الموارد البشر خلق وسيلة للربط بير

اتيجية العمل الجماعي   . بإسير

  ن إنتاجيتها، و ية وتحسير ي فعالية استخدام الموارد البشر
ن
وط العمل داخل الزيادة ف ن شر كذا تحسير

ي للموظف
قية وتدبير المسار المهتن

وط الير  . اإلدارة عي  تحديد شر

ية ابية ولتعزيز الموارد البشر  80. يتطلب األمر االهتمام بالمنتخب المحىلي أوال والموظف الجماعي ثانيا  الير

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
ي للجهة 78

، التمويل الجبات  -مراكش-حكامة المدن و مسألة التنمية، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعيةو رهان حكامة المدينة،  المحجوب الدرباىلي
 141، المطبعة و الوراقة الوطنية، ص 2015الطبعة األوىل  ،48سلسلة المؤتمرات و الندواتن العدد 

ي كأسلوب لتدبير : بخات زكرياء  79
بالجماعات المحلية نموذج المجالس الجماعية بالمغرب ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا   نمية االقتصاديةالت  التدبير المقاوالتر

ي القانون العام ،جامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق بطنجة سنة 
 . 58: ، ص 2006-2005المعمقة ف 

 78عبد الصمد رسام، مرجع سابق، ص  80
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 : خاتمة

 

ثروة حقيقية، تمكن المجالس  مثلت األمالك الجماعية العامة و الخاصةختاما يمكن القول أن 

ي يحتاج إليها السكان، و بفضلها تستطيع إنجاز المشاريــــع المنتخبة من تح
قيق الخدمات المحلية التر

ابية، انيات الجماعات الير ن ورية، و هي مصدر هام لتمويل مير و هو ما يجعل هذه  التنموية و المرافق الضن

ي تضمناألمالك تكتشي أهمية خاصة تستدعي من جهة إح
لها عدم التفريط  اطتها بالحماية القانونية التر

ي تطالها بصورها المختلفةفيها، و تصد اال 
، و من جهة أخرى العمل عىل تنميتها و ضبطها و عتداءات التر

 . توسيع أصنافها و تطويرها لتصبح وسيلة من وسائل جلب االستثمارات و خلق فرص للشغل

ي ن تدبير األمالك الجماعية، ما زالإ
ية التر يه مجموعة من االختالالت و التجاوزات التدبير

ت تعير

ابية تضعف ي تنمية الموارد الذاتية للجماعات الير
ن
و تحقيق استقالليتها المالية، و   مساهمة هذه األمالك ف

ي وضع آليات كفيلة بتطوير تدبير هذه األمالك بالشكل األمثل حتر تنتقل 
ن
كل ذلك يدعو إل التفكير بحزم ف

 . و تنمية لمواردها و استثماراتها ذات الصلة امل اختالل للجماعة، إل عامل قوةمن ع

أمرا حتميا، فمن جهة ال يعقل  ن مراجعة النصوص القانونية المنظمة لألمالك الجماعية صار إ

ي تطبيق نصوص صارت غير متكيفة مع واقع تدبير الجماعة و مع اإلصالحات 
ن
ي عرفها  االستمرار ف

التر

مركزية بالمغرب و عدم مطابقتها للواقع اإلداري و االقتصادي و االجتماعي لمغرب األلفية الثالثة، مجال الال 

و من جهة أخرى بسبب تعقيد هذه النصوص و تعارض أحكامها أحيانا و طول اإلجراءات و المساطر 

ي إدارة و تدبير األمالك الجماعية
ن
 . المقررة ف

ي إطار  ةالجماعيإن مردودية األمالك 
ن
ن معدالت مساهمتها ضمن إو ،ئيلة ض تظل هذا الواقع ف

ي تمويل نفقات الجماعة لم تستطع تجاوز عتبة مجموع الموارد االجمالية للجم
ن
ابية ف ، و .%6.2ماعات الير

ي يو بالتالي تبع و عدم استقالليتها  الموارد الذاتية هو ما يسبب ضعف
ن
تها للدولة من خالل مساهمتها ف

ابيةضخ أموال للجماعات  ابية الير  . لسد العجز الحاصل و مساعدتها عىل النهوض بالتنمية الير
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 : الئحة المراجع

 : الكتب

  وعية ابية بالمغرب و نظام الرقابة عىل المالية المحلية دراسة نقدية ألنظمة رقابة المشر ي، الالمركزية الير نجيب جير

المعارف القانونية و القضائية، دار نشر المعرفة، طبعة  سلسلة R.Dعىل المالية المحلية، منشورات مجلة الحقوق 

2018 . 

  ي الجماعية وفق آخر التعديالت المتعلقة بتمليك
ي إدارة و تدبير األراصن

يعية فن ، الطرق التشر محمد بلحاج الفحضي

ي الجماعية الواقعة بدوائر الري،مطبعة النجاح الجديدة
شاد سطات، ،نشر و توزيــــع مكتبة الر -الدار البيضاء-األراصن

 . 2018طبعة 

  ي و دينامية المجال،منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية و السياسية،العدد اب 
فتيحة بشتاوي، التسويق الير

نشر المجلة المغربية لألنظمة القانونية و السياسية ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة   9الخاص رقم 

 . 2018األول

 ،ابية، مطبعة األمنية، الرباط،  سعيد جفري  . 2017مالية الجماعات الير

  ابية، نشر صوماديل، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األول محمد حيمود، مالية الجماعات الير

2017 . 

 ي عبد الفتاح بلخال و محمد باسك منار، التنظيم اإلداري، سلسلة العلوم اإلدارية و القانون اإلداري، طب  دار أب 
ع و نشر

 . 2016رقراق، طبعة 

  ،بية و اكراهات االستقاللية المالية ن توسيع االختصاصات التدبير ابية بالمغرب بير
، الجماعات الير ي

نور الدين السعدابن

 . 2015الطبعة األول . الرباط-دار السالم للطباعة و النشر و التوزيــــع

 ابية و تدبير المرا
، الحكامة الير ي

فر وع الجهوية المتقدمة،  مطبعة عبد العزيز أشر فق العمومية المحلية عىل ضوء مشر

 . 2015النجاح الجديدة ،الطبعة األول 

  ، ي
ية و القروية، الجزء الثابن محمد شوراق، دليل عمىلي لتدبير العمليات العقارية المنجزة من طرف الجماعات الحضن

 . 2008الطبعة األول، 

  الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، سلسلة المرشد اإلداري، دار االعتصام، بوجيدة محمد، اللجنة اإلدارية ألمالك

 1998الدار البيضاء، 

  بوخال ميلود، بوجيدة محمد، أمالك الجماعات المحلية وهيئاتها، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة

، العدد   1995، 5دالئل التسيير

 : االطروحات

  ي  حمر الراس، التدبير
ن اكراهات الواقع و متطلبات الحكامة،أطروحة لنيل الدكتوراه فن ي بير اب 

القانون العام و العلوم الير

السنة الجامعية  ،، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و الجتماعية سال  السياسية

2016-2017 . 
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 : الرسائل

 كلية العلوم الذاتية للجماعات، رسالة ماسير  اعية مدخل لتنمية الموارد عبد الصمد رسام، تدبير األمالك الجم ،

 . 2017-2016،القانونية و االقتصادية و االجتماعية مراكش

  ي  الجماعي  العام للملك المؤقت اإلشغالبوفوس،حنان
ي  القانون فن ي الما دبلوم لنيل رسالة ،المغرب 

فن  العقود قانون سير

 2011-2010السنة الجامعية  ،وجدة واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية  األول محمد جامعة ،والعقار 

  ي كأسلوب لتدبير : بخات زكرياء
بالجماعات المحلية نموذج المجالس   التنمية االقتصادية  التدبير المقاوالبر

ي القانون العام ،جامعة عبد المالك السعدي كلية الجماعية بالمغرب ،رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا المعمقة فن

 2006-2005الحقوق بطنجة سنة 

 : مقاالت   

 ابية ي  للجماعات الير
دراسة عىل ضوء أحكام القانون التنظيمي رقم -المصطقن معمر، آفاق تحقيق التمويل الذابر

ن التنظيمية الجديدة، مجلة العلوم ،التدبير المحىلي و الحكا-المتعلق بالجماعات 113.14 ابية عىل ضوء القوانير
مة الير

 . 2016القانونية، العدد الرابع،

  اتيجية تدبير الممتلكات الجماعية، مقال منشور عىل موقع
 http://www.droitarab.com سعيد باوي، إسير

 ي للجهة و رهان حكامة المدينة، حكامة المد
، التمويل الجباب  ن و مسألة التنمية، منشورات كلية المحجوب الدربالي

، المطبعة و الوراقة 48سلسلة المؤتمرات و الندواتن العدد -مراكش-العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

 . 2015الوطنية، الطبعة األول 

 دالئل

 سلسلة دليل أمالك الجماعات المحلية، وزارة الداخلية المغربية، المديرية العامة للجماعات للمحلية ،

 . 2009دليل المنتخب، الطبعة األول 

ونية  : مواقع الكتر

 http://www.pncl.gov.ma 

 http://www.droitarab.com/ 

 القانونيةالنصوص 

  يف رقم 2011دستور المملكة المغربية لسنة ي  1.11.91، الصادر بتنفيذه ظهير شر
شعبان  27صادر فن

الموافق  1432شعبان  28مكرر الصادر بتاريــــخ  5964، الجريدة الرسمية عدد (2011يوليو  29) 1432

 . 2011يوليوز  30ل 

  يف رقم  111.14القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم  7بتاريــــخ  1.15.83الصادر بتنفيذه الظهير الشر

 . 2015يوليوز  23بتاريــــخ  6380، الجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز 

  يف رقم  112.14القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت و األقاليم رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشر

 . 2015يوليوز  23بتاريــــخ  6380، الجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7بتاريــــخ  1.15.84

http://www.pncl.gov.ma/
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  يف رقم  113.14القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم بتاريــــخ  1.15.85الصادر بتنفيذه الظهير الشر

 . 2015يوليوز  23بتاريــــخ  6380، الجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7

  يف يتعلق باألمالك المختصة بالبلديات بتاريــــخ  446، الجريدة الرسمية عدد 1921أكتوبر  22ظهير شر

 . 1024-1022، ص 1921نوني   15الموافق  1340ربيع األول  14السنة الثامنة، 

  ي
يف المؤرخ فن ، بتاريــــخ 2177يتعلق بأمالك الجماعات القروية، ج ر عدد  28.6.1954الظهير الشر

 . 2027، ص 16.7.1954

  بتاريــــخ شعبان  62الجريدة الرسمية عدد .  ،المتعلق باألمالك العمومية للدولة1914ظهير فاتح يوليوز

 . ميالدية 1914يوليوز  10هجرية موافق  1332

  يف رقم المحدث بموجبه المحاكم اإل  41.90القانون رقم  1.91.225دارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشر

ي 
 3بتاريــــخ  4227، الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمي   10الموافق  1414من ربيع األول  22الصادر فن

 . 2168، ص  1993نوفمي  

  يف رقم ( مدونة الحقوق العينية) 39.08القانون ي  1.11.178الصادر بتنفيده الظهير الشر
ذي  25صادر فن

 . 2011نوفمي   22الموافق ل  1432حجة ال

  امات و العقود ، ظهير ن
 . 1913غشت  12الموافق ل  1331رمضان  9قانون االلير

  ي  17بتاريــــخ  299الظهير المتعلق بشأن شغل الملك العمومي مؤقتا، الجريدة الرسمية عدد
ربيع الثابن

 . 1918نوني   30الموافق ل  1337

  ي  1.92.7جزئات العقارية الصادر بتنفيذه ظهير رقم المتعلق بالت 25-90القانون رقم
ذي  15الصادر فن

 1413محرم  14الصادرة بتاريــــخ  4159الجريدة الرسمية عدد   1992يونيو  17الموافق  1412الحجة 

 . 880، ص 1992يوليوز  15الموافق 

  دة الرسمسة ، الجري1949الظهير المتعلق بمنح بعض الرخص الستغالل الملك العمومي البلدي لسنة

 1949دجني   9بتاريــــخ  1937عدد 

  يةلالتعلقة بالجبايات المح 47.06القانون . 

  ائب المستحقة للجماعات المحلية و هيآتها  89.30القانون رقم  . الخاص بنظام الضن

  49.16القانون  ، ي
ن
الجريدة الرسمية المتعلق بكراء محالت معدة لإلستعمال التجاري و الصناعي و الحرف

 . 5857، ص 2016غشت  11، بتاريــــخ 6490عدد 

  لجريدة الرسمية ا المنظم للعالقات التعاقدية المتعلقة بالمحالت السكنية و المهنية، 67.12القانون

 . 7328، ص 2013نوني   28، بتاريــــخ 6208

  ي  2.02.139المرسوم رقم
المتعلق بالمصادقة عىل مداوالت المجالس الجماعية  2002مارس  5الصادر فن

 . المتعلق بملكها الخاص و العام القروية

 : دوريات و مراسالت  وزارية

  و المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية  1998أبريل  21بتاريــــخ  57الدورية الوزارية عدد

 . للجماعات المحلية و هيآتها 
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  رسالة وزير الداخلية إل عامل إقليم الجديدة رقمD578  اير  22بتاريــــخ ، موضوعها 2015في 

قانونية حول تطبيق بعض مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، المرجع   استشارة

 2015.12.23بتاريــــخ  7136رسالتكم عدد 

  و المحددة لطرق كراء  العقارات  2006يوليوز  25الصادرة بتاريــــخ  74مذكرة وزير الداخلية رقم

 . الخاصة للجماعات

 : أحكام قضائية

 ي الملف عدد  2007ماي  30الصادر بتاريــــخ  350ة بالرباط عدد قرار محكمة االستئناف اإلداري
ن
ف

 2015، منشورات مجلة الحقوق،  طبعة 04.06.06

 تقارير

  ي
، خالصة أنشطة المجالس 2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتر

ابية  . الجهوية للحسابات، نظرة حول مالية الجماعات الير

 ي  تقرير السنوي للمجلس
ي المجلس 2017-2016األعىل للحسايبات برسم سنتر

، الجزء الثابن

 . الجهوي للحسابات لجهة الرباط سال القنيطرة

  ي
ي المجلس 2017-2016تقرير السنوي للمجلس األعىل للحسايبات برسم سنتر

، الجزء الثابن

 . الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات
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