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فكثريا ما يكون عامال  لذا. تلف أنشطة اإلنسانخم( ركيزة أساسية لقيام le foncierيعد العقار )
. ا أمام استغالل أمثل للمجالحقيقي مساعدا على االستغالل كما يكون يف حاالت أخرى عائقا

ويتصف اجملال املدروس . والدول والفرتات التارخيية ألنظمة العقارية ابختالف الشعوبوختتلف ا
وتعقدها وكثرة املشاكل املرتبطة هبا، السيما وأنه   (statuts fonciers) بتعدد يف األنظمة العقارية

 مناطق أخرى من املغرب )فرنسية(.)إسبانية( خمتلفة عن اليت خضعت إليها  خضع حلماية
هي أقدم نظام  (collective) وإذا كان من الثابت على املستوى التارخيي أن امللكية اجلماعية

ى عرب التاريخ وإن  و النظام العقاري اخلاص تق فإن، عقاري ابملغرب وابجملال املدروس بطبيعة احلال
 .نإىل حد اآل كانت أنظمة أخرى ما تزال قائمة

إال أنه ، خصائصه ومشاكله املتميزة الرغم من كون كل نظام من األنظمة العقارية املوجودة لهوعلى 
( أهم العوائق اليت تقف immatriculation fonciére) ميكن اعتبار مشكل التحفيظ العقاري

 اخلاصة وكذا املشاريع والربامج التنموية. يعجمموعة من املشار  دون استغالل أمثل للعقار وإجناز
 رية وتعقدهاقاتعدد األنظمة الع - 1
ا يزيد من عرقلته مم، طويل منذ أمد اظل جامد اتعكس واقع، "مسألة القوانني العقارية ابملغرب نإ

ذكر يأي تغيري املسألة األساسية مل تعرف  هذه ن، فإوفعال. للتنمية الفالحية على وجه اخلصوص
ال تتناسب مع ضرورة القيام ، ع من امللكيةبني أنوا ا حيث ظل التعايش قائم، منذ االستقالل

ومع  ]....[إىل جانب ضعف التسجيل واحلماية القانونية هلا ، لألراضي غالل عصري مكثفستاب
العتبارين  تهدفإن من الالزم التخفيف من ح، عليه اومتفق اكان هذا التشخيص معروف ذلك، فإذا
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اليت ، األراضى اجلماعية ل ابلوضع القانوين هلذهال خيلوان من أمهية : يرتبط االعتبار األو ، اثنني
ا االعتبار ممن املضاربة والتبديد. أ بفضل هذا الوضع ابلذات متت احملافظة عليها، حيث أفلتت

القرار يف التوفيق ما بني ضرورة مراجعة األوضاع  واجهها أصحاب ىتفيتعلق ابلصعوابت ال، الثاين
توازانت القائمة يف اجملتمع القروي )األراضى اجلماعية ونظام اإلراثة وال القانونية املعقدة هلذه األراضي

االجتماعي :  ..( والبحث عن السلم. ابلتقسيم أو الشياع، اللذين يتعارضان مع اإلنتاجية القاضي
، الرهاانت اجلديدة للفالحة املغربية من خالل، وهي مهمة حساسة ستفرض نفسها ابلضرورة اليوم

 .(1)" مناسبة أكثر سياسية وتشاركية تبدووخاصة يف ظرفية 
 ميكن حصر أهم األنظمة العقارية املوجودة يف اجملال املدروس فيما يلى:

 ؛األراضى اجلماعية -
 ؛األراضي اململوكة للخواص -
 أراضي الدولة، -
 أراضي يف ملكية اجلماعات احمللية، -
 أراضي األوقاف. -

األراضي حسب القانون  حصائيات دقيقة ختص توزيعوإذا كان من غري املمكن احلصول على إ
على الرغم من طابعها اخلاص ، من أمهية ه ميكن االستدالل لبعض احلاالت اليت ال ختلونفإ، العقاري
واليت ، وضعية األراضي الفالحية داخل اجلماعات املعنية ،من ذلك على سبيل املثال. واجلزئي
ما يتم على  اسنة بعد سنة، التوسع العمراين الذي كثري  ،يستوعب عقاراي وعاء، يف الواقع، تشكل

يتعلق  (. وهناك مثال آخر1مما يف ذلك اخلصبة منها )جدول رقم . ،األراضى الفالحية حساب
 (.2دينة تطوان )جدول رقم مبمسسة -أبراضي منطقة التنمية احلضرية درسة 

 89,34 النسبة الكربى : اليت متثل جند أن أراضي امللك اخلاص هي، ففيما خيص األراضي الفالحية

جملموع  % 75,79 تطوان، و-طنجة ابلنسبة جملموع جهة %  91,98 مقابل 1996 سنة %

                                                           

اللجنة ،    2025ابملغرب وآفاق مية البشريةنسنة من الت 05اش العام من أجل طموح مشرتك "، (املغرب املمكن. إسهام ىف النق1)
 193- 194 ، الصفحتان2552ة، ياملدير 
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. % 16.21و  % 52.20و   04,78%التوايل  وتليها األراضي اجلماعية ابلنسب على، املغرب
 أراضي الكيش. اوأخري ، الدولة مث أتيت بعدها أراضي األوقاف فأراضى

 ىتوهى أكرب املناطق ال ،دينة تطوانمبمسسة -يتعلق أبراضي منطقة التنمية احلضرية درسة وفيما 
، يف األنظمة العقارية املحوظ اتنوع جند، شهدت التعمري الذايت )غري القانوين ( يف العقود األخرية

 وإن كانت أراضي اخلواص متثل أكرب نسبة.
 (%ري )قاحسب نظامها الع ل املدروستوزيع األراضي الفالحية يف اجملا :6ول رقم جد

أراض  اجلماعات
 اخلواص

أراضي 
 مجاعية

أراضي 
 األوقاف

أراضي 
 الكيش

أراضي 
 الدولة

 اجملموع

 155 1.11 55.55 6.12 55.55 16.20 مدينة تطوان
 155 2.66 55.55 5.26 55.55 15.11 بلدية مرتيل
 155 1.12 55.55 2.11 6.66 26.21 بلدية املضيق

 155 11.10 55.55 5.60 5.02 26.62 الفنيدقبلدية 
ج ق دار بين 

 قريش
10.26 2.21 0.26 55.55 5.25 155 

 155 55.55 55.55 2.26 5.16 16.12 ج ق الزيتون
 155 55.55 55.55 2.65 0.60 16.10 ج ق أزال

 155 55.55 55.55 2.26 1.25 21.02 ج ق صدينة
 155 2.22 5.16 0.21 1.02 26.12 ج ق املالليني
 155 55.55 55.55 0.12 16.21 22.00 ج ق العليني
 155 5.25 55.55 0.62 2.25 10.02 ج ق تغرامت

 155 2.02 5.52 0.05 6.62 21.06 اجملموع
 –جهة طنجة 

 تطوان
11.12 2.20 2.56 5.51 0.11 155 

 155 0.51 2.60 5.22 16.21 60.61 جمموع املغرب
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 ج ق : اجلماعة القروية.

 ت الواردة يف:طياي للمعصالل شخستغدر: اصامل
-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES 

ÉCONOMIQUES, Janvier 2000, « Recensement Général de 

l'Agriculture. Résultats par Commune. Région: Tanger-Tétouan », 

Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches 

Maritimes, Rabat, Maroc.  

-Site web du Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes, 

Rabat, Maroc (www.madrpm.gov.ma). 

 

 يف منطقة التنميةري قا: توزيع األراضي حسب نظامها الع2جدول رقم 
 (1987) سة دمدينة تطوانمس-احلضرية درسة 

 % املساحة ابهلكتار النظام العقاري
 02.02 215.22 أراضي امللك اخلاص

 11.66 25.62 أراضي يف ملك البلدية
 2.61 06.06 أراضي امللك اخلاص للدولة

 0.60 21.26 أراضي الوقاف
 0.20 21.11 أراضي امللك الغابوي

 5.10 6.66 أراضي امللك العام للدولة
 1.01 6.61 أراضي مالكها غري معروفني

 15.22 00.16 أراضي مل يتم تقصي نظامها العقاري
 5.61 2.05 أراضي أخرى )مجاعية، اتبعة للمكتب الوطين للكهرابء...(

 155 010.52 اجملموع
 

 املصدر :
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MUNICIPALITÉ DE TÉTOUAN, Mai 1988, «Projet de 

Développement Urbain de Dersa- Samsa (Tétouan). Etudes 

d'Urbanisme et d'infrastructure. Mission 1, Phase 1: Données de base 

et diagnostic général », Élaboration: lbnou Tazi (M.), Kharchafi (D.) 

& BET- ISKANE- BECOM, p. 45. 

 

 عية أو أراضي اجلموعمااألراضي اجل -1-1

إما قبائل أو  ( هي أراضي متلكها مجاعات سالليةterres collectives األراضى اجلماعية )

مشاعة بني مجيع األفراد مع  وتعترب ملكيتها، عشائر يرتبط أفرادها بروابط عرقية واجتماعية ودينية

أن هذه األراضى أصبحت ختط وصاية  إال. ( فيما بينهمusufruit إمكانية توزيع حق االنتفاع )

كما وقع  1919 أبريل 27 تنظيم هذه األراضي لظهري خيضعوزارة الداخلية منذ عدة عقود. و 

 تتميمه وتغيري بعض فصوله.

ة دما تزال بسيطة وحمدو  وعلى الرغم من أمهية مساحة هذه األراضي يف جمالنا، فإن طرق استغالهلا

املصاحل املختصة )إدارة املياه والغاابت مثال(   كما أن. نسبة كبرية منها خمصصة للرعي نخصوصا وأ

الرعي حترم منه يف  حىتبل ، املعنية الستغالهلا حبرية كاملة كثريا ما تضع عراقيل أمام اجلماعات

وإضافة إىل كل هذا، تشهد هذه األراضى عمليات التملك والرتامي على . العديد من احلاالت

وأطراف ال  واسع سواء من طرف سكان ينتمون إىل تلك اجلماعات نفسها أو من قبل أفراد نطاق

 عالقة هلم البتة بتلك األراضي.

فنظمت مناظرة وطنية  وقد تنبهت سلطات الوصاية إىل مثل هذه املشاكل )على املستوى الوطين(

والتسيري والوصاية املرتبطة  عاالستغالل والتوزي خصصت لتدارس قضااي1110 دجنرب 2و  5  يومى

، النظر يف تنظيم هذه األراضيتوصيات املناظرة على ضرورة إعادة  وحثت. ابألراضي اجلماعية

 مما يلي:. جلنة اآلفاق املستقبلية املنبثقة عن املناظرة حيث أوصت

خلق الظروف  يف، خاصة اجلماعات األصلية، إشراك كل الفعاليات املعنية ابألراضي اجلماعية-1

 قب؛املالئمة إلجناح اإلصالح املرت
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تتالءم مع حىت ، لألراضى اجلماعية ووضع مدونة، إصالح النصوص القانونية والتنظيمية-2

 ؛واالجتماعية اليت تعرفها بالدان التطورات االقتصادية

بواسطة  وتصفية وضعيتها القانونية، ات واالحصائيات املتعلقة هبذه األراضييحتيني املعط-0

 ؛مع مراعاة حقوق املرأةهنائي مع حتديد لوائح ذوي احلقوق بشكل ، التحفيظ والتحديد اإلداري

ذوي احلقوق  لفائدة يكروط الالزمة إلجناح عملية التمليء الظروف الضرورية وتوفري الشهتي-6

 خاصة منها الشروط املادية والفتية واألمنية،، املتعلقة ابألراضي الزراعية

خاصة أراضى  انت األخرى للممتلكات اجلماعية،و اإلبقاء على الصبغة اجلماعية ابلنسبة للمك -0

 ؛حتسني تسيريها وضبط نظامها مع، واملقالع واألراضي الواقعة يف املدارات احلضريةالرعي والغاابت 

إعطاء ضماانت  إجياد صيغة قانونية متكن ذوي احلقوق من االستفادة من قروض منتجة مع-2

 .(1)]...[ عينية كعقد كراء طويل املدى 

 األراضي اململوكة للخواص -1-2

فإنه مع ، عقاري ابملغرب ت التارخيية هي أقدم نظامإذا كانت امللكية اجلماعية حسب الدراسا

يتسع وازداد هذا األمر خالل  ( privéé  propriétéدخول اإلسالم أخذ نطاق امللكية الفردية )

ناك عقارات فردية ال تتوفر القانوين هلذه امللكية متباين : فه إال أن السند. فرتيت احلماية واالستقالل

أما بعضها اآلخر فيتوفر ، أخرى تستند على حجج وواثئق عدلية وهناك ي حجة مكتوبة،على أ

 ( اليت كان معموال هبا يف منطقة احلمايةtitres khalifiensيدعى ابلرسوم اخلليفية ) على ما

لذا فإن ، املغرب وهناك عقارات أخرى هلا رسوم حمفظة على النمط السائد يف عموم، اإلسبانية

 ذلك، هي كثرية للغاية. حبقوق امللكية أو حدودها، وغرياملشاكل واملنازعات املرتبطة 

حيث ،   la structure (fonciere)ونشري كذلك إىل التنوع الكبري الذي يطبع البنية العقارية 

 بتجزؤ كبري، بل أحياان يتعلق األمر تصف امللكيات بتباين واضح على مستوى املساحات وكذلكت

                                                           

التنمية، مطبعة النجاح  أراضي اجلموع : حماولة لدراسة بنيتها السياسية واالجتماعية ودورها يف 1112(ابلزاع )عبد الكرمي (، 1)
 252-256 يضاء، املغرب، الصفحتانالدار الب، اجلديدة



 61جملة الكلية   العقار وإعداد اجملال يف مدينة تطوان ونواحيها

89 

مما يشكل عرقلة أمام ، متفرقة ومتباعدة  (parcelles) تلكيات صغرية تتوزع على عدة مشارامب

 ا.هلحسن أستغال

 (terres domanialesضي الدولة )أرا -6-9
 تنقسم هذه األراضى إىل نوعني:

. العمومية املؤسسات، الشواطئ، )الطرق(  (domaine public de l' étaامللك العام للدولة  -

وقد ، ملك خاص للدولة إذا صدر قرار بتحويله أوال إىل ..( وهو غري قابل للتفويت مبدئيا اللهم

 معدلة ومتممة له. وبظهائر أخرى 1914 خدد هذا امللك بظهري فاتح يوليوز

معينة  يف حاالت يت( وهو قابل للتفو privé de l'état   domaineامللك اخلاص للدولة ) -

يناير  0وقد نظم بظهري  املخزنية،وهذا امللك خيضع إداراي ملصلحة األمالك . ووفق إجراءات خاصة

 وبظهائر معدلة ومتممة له. 1112

اعات، والبعض مجأو  ويالحظ أن العديد من أراضى الدولة وقع الرتامى عليها إما من طرف أفراد

سنة بسبب عمليات التفويت سواء  اآلخر تشوبه منازعات مع األغيار، وما تبقى يقل سنة بعد

األراضي ال متثل سوى نسبة قليلة ابملقارنة مع  كما أن هذه. امللقطاع اخلاص أم للقطاع الع

 . األخرى داخل اجملال املدروس العقارات اخلاضعة لبعض األنظمة

، فالحيا على اخلصوص وإذا كانت بعض أراضي الدولة يتم أتجريها لبعض اخلواص قصد استغالهلا

از جتزائت سكئية وغري ذلك وكذا إجن فإن البعض اآلخر خيصص لتشييد املؤسسات العمومية

، هل عمليات الرتامي )كما يقع، مثالا يسمماآلخر شاغرا  يف حني يظل البعض ( 6و 0)اجلدوالن

هذا دون إغفال كون بعض أراضي الدولة الواقعة يف بعض األماكن اخلاصة  (،يتيف حالة التعمري الذا

إضافة  كن على املستوى البيئيتعرف استقرار مؤسسات سياحية رغم حساسية تلك األما  املتميزة

 إىل كوهنا ملكا عاما لعموم املواطنني.
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 : مسامهة األمالك املخزنية ابألراضي لصاحل العمل9ول رقم دج
 دمدينة تطوان ونواحيها عاوىنالت

 
اسم التعاونية أو 

 الودادية
املساحة ابملرت  املوقع

 املربع
اتريخ 
 اإلسناد

أهداف التعاونية أو 
 الودادية

 لزراعياإلصالح ا 1160 2052610 مجاعة املالليني ينةاحلس
 اإلصالح الزراعي 1160 1612100 بلدية مارتيل اتسييست

 جتزئة سكنية 1110 61626 حي السواين، قرب مطار تطوان تعاونية العلوم
 جتزئة سكنية 2552 26555 بلدية مارتيل ودادية اليسر

 يف بعض التجزائت راضى: مسامهة األمالك املخزنية ابأل9جدول رقم 
 واملشاريع السكنية العمومية ابجملال املدروس

 (2املساحة اإلمجالية )م اسم املشروع املوقع
 مساحة األراضي املخزنية

 % 2م

 تطوان

 155 155.555.55 155.555.55 1، الشطر 2احملنش 
 155 151.001.55 151.001.55 2، الشطر 2احملنش 

 155 600.062.55 600.062.55 متودة
 (1) 66.06 116.222.55 206.620.55 السواين
 02.00 02.011.55 26.566.55 منية
 06.66 126.226.55 662.215.55 املطار

 بلدية مارتيل
 155 15.555.55 15.555.55 كرمية
 15.12 66.212.55 02.206.55 مشس

 155 110.052.55 110.052.55 البحر بلدية املضيق

                                                           

 .العسكرية لألمالك اتبعة كانت املساحة بقية(1)
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 لفنيدقبلدية ا
 155 150.202.55 150.202.55 موالي رشيد

 155 105.200.55 105.200.55 األمرية
 16.62 61.502.55 60.602.55 النهضة دار بين قريش

 
لة فقط، وليس حبرد شامل جلميع مسامهات األمالك ثموعة من األمجمالحظة: يتعلق األمر مب

 ية.اريع السكنية العمومشاملالتجزائت و  املخزنية يف

 . زنية، تطوانخيرية األمالك املاملصدر )بتصرف(: مد

تساؤالت السيما وأن األمر  عمليات املعاوضة تتم بكيفية متكررة وتطرح عدة نواملالحظ كذلك أ

األقل )أرض شاطئية ابلساحل املتوسطي  يتعلق حباالت متباينة للغاية على مستوى املوقع على

 . (. ..وسطتامل ض أبرض تقع ابألطلسو داخل اجلهة تع

بقطع أرضية يف ملك  بل إن الدولة كثريا ما أتذن إبجراء مقايضات لقطع اتبعة للملك الغابوي

يف كثري من ، كما أن األمر يتعلق . ؤولني كبار على املستوى املركزيسخواص منهم وزراء وم

. الكثبان الرمليةحيطات تثبيت مب عىدهو حال مما ي ناطق ذات حساسية بيئية كبرية كمامب ،احلاالت

 خالل عرض جمموعة من عمليات املقايضة: جبالء، من، كل هذا يتضح

، بدون معدل، مقايضة عقارية" أيذن إبجراء 1993 شتنرب 2صدر مرسوم بتاريخ ، فعلى سبيل املثال

 2حميط تثبيت الكثبان الرملية لواد النيكرو"، مساحتها " لقطعة أرضية اتبعة للملك الغابوي املدعو

مقابل امللك ، والكائنة برتاب الفنيدق، دائرة جبالة، إقليم تطوان، حمفظة س، غري 16آ و  62 ه

آ،  65و  ه 110ر، البالغ مساحته   58641  ، موضوع الرسم العقاري عدد"0القرية  " املدعو

رف اململوك من ط متارة،-الكائن برتاب اجلماعة القروية أم عزة، قيادة املرته، عمالة الصخريات 

 (1)" السيد خلضر حممد السعيد..

                                                           

 ، صفحة 1993 سبتمرب 22،  4221، اجلريدة الرمسية عدد 1993سبتمرب 2صادر ىف   2.93.684(مرسوم رقم1)
1212 
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 122ها تمساح مقايضة قطعة أرضية" صدر مرسوم أيذن إبجراء ، 1994مارس 25  وبتاريخ

والكائن  YE 130 الطيفور"، رقم "كدية آرآ وسنتياران، اتبعة للملك الغابوي املدعو 26و  اار تهك

الشركة  "املدعو  كابمللل، يم تطوانجبالة، إقل دائرة، ابجلماعة القروية للمالليني، قيادة املضيق

اجلاري يف  27/825 دذي الرسم العقاري عد اهكتار   150 اإلفريقية للسياحة "، البالغة مساحته

 ]و[ ... دائرة وإقليم خنيفرة، للسياحة والواقع ابجلماعة القروية ملوالي بوعزة ملك الشركة اإلفريقية

مبلغه أربعة  نقداي اإعادة توظيف أموال الدولة مدرك قالشركة اإلفريقية للسياحة إىل صندو  وتدفع

 (14.355.318,00)ا وثالمثائة ومثانية عشر درمه اوثالمثائة ومخسة ومخسون ألف عشر مليوان

 (1)" ضي للتشجري..اصص القتناء أر خي

درك لقطعة أرضية اتبعة مب إبجراء مقايضة عقارية "صدر مرسوم أيذن ، 1994 أكتوبر  24 وبتاريخ

 / G ، موضوع مطلب التحفيظ رقم ye 130 زين رقمخم، ملك "ملك املدعو "كدية الطيفورلل

 02ـو  ه 1مساحتها تسعة هكتارات وستة وثالثون آرآ )(، 662/ ا سابق فى)رسم خلي 13027

مقابل قطعة أرضية يف ملكية ، بقيادة املضيق بدائرة جبالة إبقليم تطوان آر(، والكائنة بكابونكرو

وسبعون سنتيارا  الثون آرا ومثانيةثا أربعة وأربعون هكتارآ وثالثة و مساحته، سنوسي إدريسال السيد

موضوع الرسم العقاري رقم  ،"1اليوسفي  "س(، اتبعة للملك املسمى  62آر و  00و  ه 66)

يدفع السيد السنوسي  ...بدائرة إقليم خنيفرة ، والكائنة جبماعة وقيادة موالي بوعزة1021/26

مبلغه مائة وستون ألفا ومثانية ومثانون  نقداي اأموال الدولة مدرك إىل صندوق إعادة توظيفإدريس 

 .(2)" خيصص القتناء أراضي للتشجري...  (160.088,50)سنتيمآ ومخسون ادرمه

لقطعة أرضية ، بدون معدل مقايضة عقارية" صدر مرسوم أيذن إبجراء ، 1996  يونيو 10 وبتاريخ

ري"، مساحتها ستة وستون آرآ ومخسون مس حميط تثبيت الكثبان الرملية لوادي"و للملك املدع اتبعة

مقابل قطعة أرضية ، جبالة جبماعة املالليني بوالية تطوان س(، تقع بدائرة 05و آ  66 سنتيارآ )
                                                           

 541صفحة  ،1994أبريل  6205،13، اجلريدة الرمسية عدد  1994مارس  25، صادر يف2.16.11(مرسوم رقم 1)
 ، صفحة1110 سبتمرب 22،  4279 ، اجلريدة الرمسية عدد 1994أكتوبر   24، صادر ىف 2.94.564 (مرسوم رقم2)

1788. 
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، مساحتها عشرون هكتارآ وستة وسبعون آرآ وثالثة وتسعون (1)املديوري  مملوكة للسيد حممد

 شعبة البغل "، موضوع مطلب" س(، اتبعة للملك املدعو  10آ و  62و  هـ 25) سنتيارآ

 .(2)" ...شأورير جبماعة متكرت بوالية مراك يتتقع بدائرة آ،  435/43 التحفيظ رقم

لقطعة أرضية اتبعة  مقايضة عقارية بدون معدل،" صدر مرسوم أيذن إبجراء ، وبنفس التاريخ

آ(، تقع  68 مساحتها مثانية وستون آرآ ) ،"ريمسن الرملية لوادي حميط تثبيت الكثبا "للملك املدعو 

، (0)مقابل ثالث قطع أرضية مملوكة للسيد حممد القباج  بدائرة جبالة بقيادة املضيق بوالية تطوان،

 "آ(، اتبعة للملك املدعو  66و  ه 11وسبعة وأربعون آرآ ) اهكتار  مساحة األوىل إحدى عشر

 تقع جبماعة توامة، 436/43 دعو "تسغيموت"، موضوع مطلب التحفيظ رقمامل ، احملل" 2 القباج

 2ومخسون سنتيارآ ) وتسعة وعشرون آرآ نومساحة الثانية هكتارا. بدائرة آيت أورير بوالية مراكش

موت"، موضوع مطلب املدعو "تسغي ، احملل"2س( اتبعة للملك املدعو "القباج  05و آ  21و  هـ

ومساحة الثالثة تسعة . أورير بوالية مراكش يتبدائرة آة تقع جبماعة توام ،43/437التحفيظ رقم 

 )جزء(، تقع إبقليم احلوز بدائرة آجملما أورير بدوار 43/758 العقاري رقم موضوع الرسم، هكتارات

 (6).. "."تسغيموت " بوالية مراكش

لقطعة أرضية ، عدلمب عقارية "مقايضة صدر مرسوم أيذن إبجراء 1996 دجنرب 19 ه بتاريخنكما أ

 ار آر شمساحتها هكتاران وأحد ع،  778 رقم (االغابوي موضوع الرسم اخلليفي )سابق كاتبعة للمل

 G / 13027 س(، موضوع مطلب التحفيظ رقم 22آ و 11 و ه 2رون سنتيارآ )شومثانية وع

 مقابل قطعة، طواناملسمى "كدية الطيفور"، بكابونكرو ببلدية مرتيل بوالية ت )جزء(، تقع ابملكان

حباسي " تقع أرضية يف ملكية مؤسسة األعمال االجتماعية لوزارة الفالحة واالستثمار الفالحي

وتسعة وثالثون آرآ ومخسة ا لناظور، مساحتها ثالثة عشر هكتار إبقليم ا يتبركان " بقيادة عرو 

                                                           

 (رئيس احلرس اخلاص جلاللة امللك آنذاك.1)
 .1120صفحة  ،1112 يونيو 26،  4390، اجلريدة الرمسية عدد 1112  يونيو 10 ، صادر يف  2.96.345 (مرسوم رقم2)
 (وزير املالية واالستثمارات اخلارجية آنذاك !0)
  1185صفحة ،1112 يونيو  27،  4390، اجلريدة الرمسية عدد 1996 يونيو  13، صادر ىف  2.96.346(مرسوم رقم6)
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 4310/ 11 الرسم العقاري رقم س( موضوع 20آ و  01و  ه 10وستون سنتيارآ )

 )جزء(...تدفع مؤسسة األعمال االجتماعية لوزارة

مليون وستمائة  قدره ق إعادة توظيف أموال الدولة معدالالفالحة واالستثمار الفالحي إىل صندو 

( ادرمه 1.623.257,50ا )سنتيم ومائتان ولصبعة ومخسون درمها ومخسون اوثالثة وعشرون ألف

 .(1)" خيصص القتناء أراضي للتشجري...

عدل للملك اخلاص مب مقايضة عقارية" صدر مرسوم أيذن إبجراء ، 1997 أكتوبر  31 خوبتاري

(، العائد إىل السيد ميمون p1 )جزء 11/65506 موضوع الرسم العقاري رقم" 1املسمى املنصورية 

 1و اهكتار  60بوايحي جبماعة حاسي بركان إبقليم الناضور، مساحته  الواقع بقبيلة بين، املنصوري

ري" مسأ سنتيارآ مقابل قطعة أرضية اتبعة للغابة املخزنية املدعوة "حميط تثبيت الكثبان لواد 65و  اآر 

السيد ميمون  يدفع [...] 2م   6.500 الكائنة برتاب بلدية املضيق بوالية تطوان مساحتها

 4.790,00  قدره والغاابت ( معدال املنصوري إىل صندوق إعادة توظيف أموال الدولة )سطر املياه

 (2).." درمهآ خيصص القتناء أراض للتشجري 

للملك اخلاص املسمى  عدلمب مقايضة عقارية"املذكور، صدر مرسوم أيذن إبجراء وبنفس التاريخ 

،  (0) اسم السيد حسين بنسليمان ، املقيد يف2050/11احلسنية" موضوع الرسم العقاري رقم "

و  اأر  12هكتارآ و  60 قليم الناضور، مساحتهإب الواقع بفبيلة بين بوايحي جبماعة حاسي بركان

ري، الكائنة مسدعوة "حميط تثبيت الكثبان لواد أللغابة املخزنية امل سنتيارآ مقابل قطعة أرضية اتبعة 01

ين بنسليمان إىل سيدفع السيد ح [...] 2م   7.560بوالية تطوان مساحتها برتاب بلدية املضيق

                                                           

  انت، الصفح1993 سبتمرب 22،  4446 ، اجلريدة الرمسية عدد 1996 دجنرب  11ىف ، صادر  2.96.912(مرسوم رقم1)
 66و  62

مقايضة عقارية مبعدل  ذن إبجراء( ابإل 1997أكتوبر 01) 1612من مجادى اآلخرة    28صادر ىف  2.97.856(مرسوم رقم2)
 .6202، الصفحة 1997 نوفمرب15، 4533 ني الدولة )امللك الغابوي( والسيد ميمون املنصوري، اجلريدة الرمسية، عددب

 للدرك امللكى. ، القائد العاماان، هو حاليم(السيد حسين بنسلي0)
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ا درمه 22.261.05قدره  )سطر املياه والغاابت ( معدال إعادة توظيف أموال الدولة صندوق

 .(1)" صص القتناء أراض للتشجري...خي

للملك اخلاص املسمى  عدلمب مقايضة عقارية" صدر مرسوم أيذن إبجراء، التاريخ كذلكس وبنف

( العائد إىل السيد بنعلى  P2 )جزء11 /6506 ، موضوع الرسم العقاري رقم"1"املنصورية 

 اآر  1و اهكتار  44 حاسى بركان إبقليم الناضور، مساحته الواقع بقبيلة بين بوايحى جبماعة املنصوري

 "ريمسحميط تثبيت الكثبان لواد أ"أرضية اتبعة للغابة املخزنية املدعوة  سنتيارآ مقابل قطعة 25و

 املنصوري يدفع السيد بنعلي [...] 2م   6.720 بلدية املضيق بوالية تطوان مساحتها الكائنة برتاب

درمهآ  11.820,00 قدره إىل صندوق إعادة توظيف أموال الدولة )سطر املياه والغاابت ( معدال

 .(2)" خيصص القتناء أراض للتشجري..

للملك ، بدون معدل مقايضة عقارية،" فقد صدر مرسوم أيذن إبجراء  1998 يناير 2ا بتاريخ مأ

املقيد يف اسم السيد عبد   05/74591 رقمشني فري"، موضوع الرسم العقاري "اخلاص املسمى

 15والبالغة مساحته ، دائرة ازرو إبقليم إفران، ايركالون ، الواقع جبماعة (0) العزيز مزاين بلفقيه

حميط تثبيت الكثبان لواد " اتبعة للغابة املخزنية املدعوة مقابل قطعة أرضية  سنتيارات 2هكتارات و 

 (6)" ...2م   1.420 مساحتها، ضيق بوالية تطوانالكائنة برتاب بلدية امل" ريمسأ

 أراضى يف ملكية اجلماعات احمللية -1-0

                                                           

مقايضة عقارية  ذن إبجراء( ابإل  1997أكتوبر 01) 1612من مجادى االخرة    28صادر ىف  2.97.857(مرسوم رقم1)
 ، الصفحة1997 نوفمرب 6000،10 مبعدل بني الدولة )امللك الغابوي( والسيد حسين بنسليمان، اجلريدة الرمسية، عدد

4238 
مقايضة عقارية  ( ابإلذن إبجراء 1997أكتوبر   1418 (31من مجادى اآلخرة 28يف صادر    2.97.858رقم (مرسوم2)

، الصفحة 1116 نوفمرب 15، 4533 مبعدل بني الدولة )امللك الغابوي( والسيد بنعلى املنصوري، اجلريدة الرمسية، عدد
6201. 

 (وزير الفالحة والتجهيز والبيئة آنذاك !0)
 .220صفحة  ، 1998يناير 12،  4551 ، اجلريدة الرمسية عدد 1998يناير 2صادر ىف   2.97.1054(مرسوم رقم6)



 61جملة الكلية   العقار وإعداد اجملال يف مدينة تطوان ونواحيها

699 

وابلتايل  ( بقلتها، Terres des collectivités locales تتصف أراضي اجلماعات احمللية )

واملشاريع املسطرة من طرف  فهى ال تلعب دورا كبريا على مستوى التنمية احمللية وإجناز الربامج

ابلتحكم يف تدبري جماها الرتايب وتطبيق ما تنص  -نظرا لقلتها-كما ال تسمح هلا ،  املعنيةاجملالس 

لذا فإن اجلماعات املعنية تضطر إىل اللجوء ابستمرار إىل . والتهيئة عليه مقتضيات واثئق التعمري

 مع ما تطرحه من مشاكل قانونية ومالية أو تلجأ إىل (expropriation) امللكية  مسطرة نزع

 ويف حاالت كثرية تتخلى عن مشاريعها.، ابلرتاضي مع ذوي احلقوق االقتناء

 تكمن املشاكل املرتبطة بقلة املمتلكات اجلماعية فيما يلي:

لعقاراهتا، وابلتايل  بت متلك اجلماعاتثت، اتملكيمن رسوم عدلية و ، ضياع الواثئق القانونية-"

 مواجهة الغري. ه الواثئق يفذهبوضبطها، واالحتجاج استحالة التعرف عليها 

للرتامي من طرف الغري، دون  فإن أغلب املمتلكات اجلماعية تتعرض، وكنتيجة هلذه الوضعية الشاذة

 ك.لا يؤدي إىل انداثر املممالظاهرة  هلذه دأن تتمكن اجلماعات احمللية من وضع ح

لعدم  ظراات اجلماعية نابملمتلك كما أن ضياع هذه الواثئق حيول دون تقييدها يف السجل اخلاص

 التوفر على مراجعها.

، أدى، حبكم الواقع إن التقسيم اجلماعي األخري، وتوسيع نطاق املدار احلضري ببعض اجلماعات،-

يرافق ذلك تبادل الواثئق القانونية  ندون أ، أخرى ملكية بعض العقارات من مجاعة إىل إىل انتقال

األمر الذي جيعل هذه املمتلكات عرضة للضياع  لية،بني اجلماعات اليت استفادت من هذه العم

 (1)" والرتامي من طرف الغري..

احمللية من حتقيق  كن اجلماعاتمتمن أهم الوسائل اليت ، إن املمتلكات اجلماعية والسيما األراضي

املدروس تشكو من قلة هذه  لكن اجلماعات احمللية يف اجملال. التنمية االقتصادية واالجتماعية

 . متلكاتامل

                                                           

 .1مرجع مذكور، الصفحة   1994ماي 12تصادي واإلداري، قسيدي املنظري، القسم اال-(بلدية تطوان 1)
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إما ، اليت يستغلها السكان ونشري إىل أن بعض اجلماعات تعرف مشاكل عويصة جتاه عقاراهتا املبنية

تعذر اسرتجاعها الستغالهلا فيما يهم  ودخوهلا وارتفاع تكاليف صيانتها أعلى مستوى قلة م

 املصلحة العامة.

توزيع اإلرث العقاري  ية، من انحيكن عادال"، مل 1112يم اجلماعي لسنة سويالحظ أن التق

اجلماعات حبصة األسد على ض استئثار بع ابلتساوي بني اجلماعات اليت خضعت له، حيث لوحظ

، أذى إىل ظهور مجاعات غنية من حيث رصيدها العقاري األمر الذي، حساب مجاعات أخرى

ا يتطلب مم، هاته القيام بدورها يف جمال التنمية االقتصادية بسبب وضعيتها وأخرى فقرية ال تستطيع

 الدولة لتحقيق توازن بني اجلماعات عن طريق تفويت بعض ممتلكات الدولة لفائدة تدخل

 االضطالع بدورها. كنها منه األخرية من تكوين رصيد عقاري ميتتمكن هات ىتاجلماعات الفقرية ح

خاصة قانون ، ياجلماع كما يتطلب األمر إعادة النظر يف القوانني املنظمة لتكوين وتسيري امللك

القيام بتحفيظ ممتلكاهتا وحفظها من  التحفيظ العقاري من أجل تشجيع اجلماعات احمللية على

 رسوم التحفيظ أسوة إبدارة الدولة. وذلك عن طريق إعفائها من أداء، الرتامى

 ،احمللية يف جمال املمتلكات وكحل للمشكل الذي تتخبط فيه اجلماعات، من هاته الوضعية اانطالق

 فإن األمر يستدعي اختاذ اإلجراءات التالية:

يتعلق بعقارات اخلواص  ية أسوة ابلدولة فيمالألسبقية أو الشفعة للجماعات احملإعطاء حق ا -

 املعروضة للبيع،

عليه  الذي تتوفر إعفاء اجلماعات احمللية من أداء رسوم حتفيظ ممتلكاهتا على غرار االمتياز -

 ؛الدولة

اته األخرية من تتمكن ه أمالك الدولة لفائدة اجلماعات احمللية أبمثان رمزية ،حىتجزء من  يتتفو  -

 ،تكوين رصيد عقاري

 ؛جديدة منح قروض من طرف الدولة للجماعات احمللية قصد اقتناء عقارات -



 61جملة الكلية   العقار وإعداد اجملال يف مدينة تطوان ونواحيها

692 

 (1)" تكوين أطر قادرة على تسيري املمتلكات اجلماعية  -

 أراضي األوقاف أو األحباس -6-9

عموم املسلمني على  بعقارات وهبها مالكوها إما جملموعة من األفراد أو اجلماعات أو يتعلق األمر

 1918 إىل سنة 1912 من سنة وقد شكلت السنوات املمتدة. أساس كوهنا غري قابلة للتفويت

األحباس، وتوجد هذه العقارات يف الوقت  الفرتة األساسية اليت ضبطت فيها تشريعيا ممتلكات

إال أن استغالهلا يظل ضعيفا ، األوقاف والشؤون اإلسالمية ظمها، حتت وصاية وزارةيف مع، احلايل

 ويعرف كذلك عمليات ترامي، والوق املزاولة فيه، كما أن معظمها غري حمفظ من حيث نوعيته

 واسعة.

تعويضها. وهناك حالة  كما يالحظ أن بعض العقارات احملبسة يتم تفويتها بطرق خمتلفة كما ال يتم

ال املضيق ( كانت ضمن مشابلنيكرو ) يتعلق األمر أبرض شاطئية ثة يف هذا الصدد حيرب مع

 15 يني، قبيلة احلوز(، واليت مت تفويتعلاعة المج)  لفائدة سكان الكوف (2)" ليلة القدر"أحباس 

وهكتارا ونصف  (0) للمرت املربع ألحد املنعشني العقاريني )بنيس( هكتارات منها بثمانني درمها

 املكتب الوطين للكهرابء، وذلك من طرف نظارة اآلوقاف والشؤونحل املربع لصا بستني درمها للمرت

لفائدة األحباس  وقد كان من املزمع شراء عمارة لتعويض تلك األرض وذلك، اإلسالمية بتطوان

اء مت رفضها إال أن عملية الشر   ،ذ مجيع اإلجراءات يف هذا االجتاهلكته على الرغم من اختا، املذكورة

ملتمس للوزير األول قصد التدخل يف هذا  مياألمر الذي حذا ابجمللس اجلماعى للعليني إىل تقد

 2001 وذلك يف دورة غشت، املوضوع

                                                           

 .2، مرجع مذكور، الصفحة   1994ماي 12سيدي املنظري، القسم االقتصادي واإلداري،  -(بلدية تطوان 1)
النظر عن السن واجلنس واحلالة  اس يتم توزيع ريعها السنوي على مجيع سكان الدوار املعين، وذلك ليلة يوم القدر، وبغض(هى أحب2)

 العائلية.
اها مغاربة نتقة اياثنو  ا(، وهى عبارة عن إقاماتن(شيد املنعش العقاري املذكور مركبا سياحيا على حساب تلك األرض )أملي0)

 سورون!يم
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كما أن بعضها ،  املساحة تتصف أراضى األوقاف بكون العديد منها جمزأ وصغري، ومن جهة أخرى

يالحظ جليا يف العديد من العقارات ا ما عدة أطراف )خواص وغريهم (، وهذ تتقاسم ملكيتها

يطرح مشاكل خمتلفة على مستوايت  مماالعتيق منها،  ال سيما اجلزء، املبنية داخل مدينة تطوان

العقارات حتوالت هامة على مستوى وظيفتها األصلية كتحويل أراضي  وتشهد جمموعة من. عديدة

  .أو معاوضة عقارات أبخرى، جتزائت سكنية فالحية إىل

تناميا بسبب إحجام  هدش( لألوقاف مل يعد يle parc foncier كما يبدو أن الرصيد العقاري )

 .ىتاملواطنني عن حتبيس عقاراهتم ألسباب ش

واالجتماعي الذي  ومن املؤكد أن التشريع املتعلق ابألحباس مل يعد مسايرا للتطور االقتصادي

لذا ويف نفس االجتاه مت ، العقاري تبطة هبذا النظاموصلت إليه بالدان، فضال عن تفاقم املشاكل املر 

 1112نونرب  16و  10و  12والشؤون اإلسالمية أايم  تنظيم أايم دراسية من طرف وزارة األوقاف

احلبسى: واقعه ومستجداته "، وكان التصور السائد لدى املشاركني يتمحور  التشريع "حول موضوع 

إىل  لضوابط املنظمة حاليا لألحباس، وذلك ابللجوءضرورة إعادة النظر يف النصوص وا حول

 تنقيحها وحتيينها أو تغيريها وإلغائها عند االقتضاء.

الرابع "، الذي انعقد ابلرابط  منتدى قضااي الوقف الفقهية "أوصى املشاركون يف ، ومن جهة أخرى

المية بتعاون مع ؤون اإلسشوزارة األوقاف وال والذي نظمته- ،2009 أواخر مارس وأوائل أبريل

الدول اإلسالمية إبعادة النظر يف  -والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة  األمانة العامة للوقف ابلكويت

مما يناسب ظروف احلال وحيقق مصاحل األمة ويتفق مع األحكام . وتعديلها قوانني الوقف هبا

 الدول اإلسالميةداعني إىل تبادل اخلربات والتجارب العلمية بني هيآت أوقاف  الشرعية،

 خبصوص قضااي االستبدال يف الوقف.

واحلرص على محاية ، للدولة كما دعوا إىل التأكيد على استقاللية أموال الوقف عن املوازنة العامة

ووفق الضوابط الشرعية اليت مت النص عليها  األوقاف وعدم االستعجال يف استبداهلا إال يف احلاالت

 . نتدىيف القرارات الصادرة عن امل
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أو تعطل ، استبدال وقفه نص الواقف على جواز، ابخلصوص، هناك، ومن ضمن هذه احلاالت

حبيث تصري االستفادة منه قليلة جدا،  منافع الوقف تعطال كامال، أو تعطل أكثر منافع الوقف

 فضال عن احتياج الوقف بيع بعضه إلصالح

  أو إذا كانت إيراداته ال تغطي نفقاته.، الباقى

 سيباإلسالمية إبصدار معيار حما ى املشاركون أيضا هيأة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليةوأوص

 قضااي االستبدال يف الوقف. اجليع

وتتبدل معها املصاحل ، تتبدل وإىل أن األحوال، وابلنظر إىل أن الوقف شرع لتحقيق مصاحل معتربة

يف حالة تعذر تنفيذها، أو عند  "وط الواقف شر  وجودا وعدما، أكد املشاركون على إمكانية تغيري

دفعا لضرر حمقق على أن يصدر قرار تغيري الشرط من اجلهة و الضرورة أو حتقيقا ملصلحة أوىل أ

 ."ابإلشراف على الوقف حسب كل بلد  املخولة قانوان

صاحب الوقف على  جب األخذ هبا عند نصان القواعد واملعايري الو ووضع املشاركون عددا م

مصاريف هذا الوقف أو جهلها، واىل تتمثل  أو عند عدم حتديد، رف وقفه على عموم اخلرياتص

عالج املشكالت عدد من الناس " ومراعاة اإلسهام يف  حتقيق املصلحة ألكرب" ابخلصوص يف 

 رية مثل التعليم والصحة ابعتبارهابشوالرتكيز على جماالت التنمية ال، اإلسالمىمل املستحدثة يف العا

 اإلنرتنيت (. ..يف شبكة. املدخل لتحقيق اجلوانب التنموية األخرى )موقع وزارة األوقاف

إطار للتعاون بني وزارة  مت التوقيع على اتفاقية، آنه على املستوى الوطين، ونشري من جهة أخرى

ن جهة األوقاف والشؤون اإلسالمية م ووزارة، الفالحة والتنمية القروية واملياه والغاابت من جهة

وهتدف االتفاقية إىل تثمني األراضى الفالحية احلبسية بفضل 2002 يناير  16 أخرى وذلك بتاريخ

يف استغالهلا، وذلك بغرض تكثيف الزراعات هبذه األراضى والرفع من  اعتماد تقنيات جديدة

حفيظ الت وكذا بلورة وإجناز مشاريع لالستثمار الفالحى هذه األراضي وتعميم نظام مردوديتها،

 العقاري عليها.
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لعموم  اإعالان موجه ،2556يف شهر مارس ، كما أصدرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

الرضائية للديون املرتتبة يف  قابلطر  حتثهم فيه على القيام بتسوية هنائية، (1)املواطنني برتاب اململكة 

عتمري األمالك احلبسية بدون سند املعنيني أو مل ذمة مكرتي احملالت احلبسية املدينني لألوقاف

 .2556متم شهر ماي  وذلك يف اتريخ ال يتعدى، قانوين

جتمع األحكام الفقهية " دونة األوقافمب ، صدر ظهري شريف يتعلق2515فرباير  20وبتاريخ 

 وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكال وحتسم التضارب يف أموره املختلفة،، املتناثرة للوقف

... ] از يمتم عصراي اويضفى عليها طابع، اإلسالمي دها أبحكام الفقهيا يضمن تقمم. ،ومضموان

وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له احلماية  [خصوصية الوقف وذلك هدف احملافظة على

املسامهة  استثمارية متكنه من قوبنظم تدبريية تيسر حسن استغالله واالستفادة منه، وبطر  الناجعة،

هنض به عرب اتريخ بالدان  وتعيد له دوره الرايدي الذي، التنمية االقتصادية واالجتماعيةيف مشاريع 

 (2)" اجمليد 

 رقااملشاكل األخرى املرتبطة ابلع -2

 ريقامشكلة التحفيظ الع -2-6

خاضعة للحماية  بل عموما يف املنطقة اليت كانت، إن التحفيظ العقاري يف اجملال املدروس

ابملقارنة مع املنطقة اليت كانت خاضعة  نظرا لكونه حديث العهد، ال حمدودا للغايةما يز ، اإلسبانية

املرتفعة تعد من العراقيل األساسية اليت حتول دون انتشار  كما أن حاالت التعرض،  للحماية الفرنسية

 . التحفيظ العقاري

 قاري )التحفيظ الع بشأن 1913 غشت 12  من ظهري 22و  2  فطبقا ملقتضيات الفصلني

immatriculation fonciére للملكية ) (، فإنه يرتتب عن التحفيظ إقامة رسم titre 

foncierاملفك من مجيع احلقوف  ( مسجل بكناش عقاري وبطالن ما عداه من الرسوم وتطهري
                                                           

 اإلعالن ىف جمموعة من الصحف الوطنية )العلم....(. (مت نشر هذا1)
األوقاف، اجلريدة الرمسية،  ( يتعلق مبدونة  2010فرباير  (160123ربيع األول  2صادر ىف   1.09.236(ظهري شريف رقم2)

 3154-3169 ، الصفحات2515يونيو  14، 5847 عدد
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صفة هنائية دون ما عداها من احلقوف  ولرسم امللكية هذا. السالفة غري املضمنة ابلكناش العقاري

 ملسجلة.غري ا

الظهري اخلليفي لفاتح ى قتضمب لكن نظام التحفيظ اخلليفي الذي كان مطبقا يف املنطقة الشمالية

املعمول به يف  1913 غشت 12  ظهري مل يكن يرتكز على أسس دقيقة ابملقارنة مع1914  يونيو

 املنطقة الفرنسية سواء على مستوى التحديد

إثبات عكس ما  الطعن يبقى مفتوحا يف وجه من أراداجملايل للعقار أو على مستوى كون جانب 

 جاء به.

ابالعتماد على نقط وعالمات  عادة ما يتم جتسيدها" فحدود العقارات املعنية هبذه الرسوم اخلليفية 

عالمات قابلة للتغيري والزوال بفعل الزمان  طبيعية كاخلندق والطريق العمومية والواد... وهي

فإن piquettes) يتم فيها حتديد العقار بواسطة أنصاب ) النادرة اليت يف احلاالت ىتوح. والطقس

ذلك آهنا مل تكن مندرجة يف إطار  ،يف غاية البساطة بل السذاجة هذه العملية اهلندسية كانت

 جيعل من، وابلتايل فإن، كل ضياع جزئي أو كفى هلذه األنصاب والعالمات، حملى سجل عقاري

 .(1)" ملواقعها، ويصبح العقار املعين هبا غري حمدد املعاملاملتعذر إرجاعها من جديد 

وصدور رسوم عقارية  ينتج عنه أتسيس 1913  غشت 12وإذا كان التحفيظ العقاري وفقا لظهري 

، 1914  الظهري اخلليفي لفاتح يونيو فإن، قة، ال ميكن الطعن فيها يف مجيع احلاالتلهنائية ومط

خص متضرر من قرار حبكم قضائى لصاحل كل ش ء الرسوم اخلليفيةسطرة تتيح إمكانية إلغامب جاء

ثالثني سنة، وذلك مادام املستفيد األول من التحفيظ مل يتغري ومل ينقل  وذلك داخل أجل، التحفيظ

 (2). أحد األغيار حقه إىل

                                                           

 21املغرب، الصفحة  مشال املغرب "،مطبعة آمربايل، الرابط،طور نظام احلفيظ العقارى مبنطقة ت ،1116(مداوى )خالد(، 1)
هلا أجل خاص للتقادم  تزامات، واليت مل حيدداللالدعاوى الناشئة عن ا ل:"ك 1116من ظهري فاتح يونيو   199(جاء يف الفصل2)

ذلك، دعاوى الرهون ىت من ثسنة. ويست 10 سواء ىف قانون احلفيظ العقاري أو يف مقتضيات تشريعية خاصة، تتقضي مبضي
 ".سنة..  30  العينية العقارية اليت تتقادم مبضي رتبطة ابحلقوقعاوى املوالدسنة،  20  تقادم مبضيتاليت 
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. مستوى الرتاب الوطين د علىحمن املفروض إجياد نظام عقاري مو  كان،  لذا فبعد االستقالل

على تطبيق مقتضيات  صالذي ن 1122أكتوبر  14 ذا صدر املرسوم امللكي املؤرخ بوهك

  العقاري على جمموع اململكة طبقا ملقتضيات ظهري النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلتحفيظ

هذا املرسوم على وضع الرسوم اخلليفية من طرف أصحاهبا ابحملافظة  كما نص،  1913  غشت 12

 وقد مت. من أجل إخضاعها ملسطرة التحفيظ العقاري (Conservation fonciére) العقارية

لصاع  1122 ، مث صوت الربملان يف يونيو1166شتنرب  1تعديل وتغيري وتتميم هذا املرسوم بظهري 

والذي قصد منه ، الشمالية مشروع قانون آخر يتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري يف األقاليم

لكن هذا القانون مل يصدر على شكل ظهري ، معلقة رسوم اخلليفية اليت كاان ما تزالتصفية وضعية ال

 . 1993يناير 2ونشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  ،1112نونرب  1إال بتاريخ 

على حجة للتملك أو  ومن املعروف أن العديد من األشخاص حبوزهتم رسوم خليفية ال تستند

جمموعة من األشخاص احلصول على  ستعمار اإلسباين قد مكنالسيما وأن اال، احليازة والتصرف

ات عند حماولة حتفيظها، بل م السكان بشأهنا تعرضدق رسوم خليفية تغطي مساحات شاسعة واليت

ومهما يكن، فإن هذا املشكل ما . امللكية أو احليازة منذ وقت طويل موا حججا قانونية تثبتدق

 ة.دحب يزال مطروحا

هو كون عدم حتفيظ ، املدروس اليت يطرحها مشكل التحفيظ العقاري يف اجملال ومن أهم املشاكل

أو عدم حصوهلم ، املعنيني من املنازعات القضائية العقار يقف عائقا أمام االستثمار، إما اباب ختوف

مشاريعهم ألن اهليئات البنكية تشرتط أن يكون العقار املعين ابالستثمار  على قروض بنكية لتمويل

 . ي قرضمنح أ ظا قبلحمف

ألن ، زال مطروحآ حبدة ونشري إىل أن مشكل عدم حتفيظ الألراضى ابلنسبة للتجزائت العمومية ما

بنكية من أجل البناء، األمر الذي يساهم يف  عدم التحفيظ يعين عدم إمكانية احلصول على قروض

راضى من طرف املستفيدين األيت األصلية ويشجع عملية تفو  انزالق مثل هذه املشاريع عن أهدافها

 املضاربني العقاريني. األصليني لصاحل
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السبعينيات مل يقع تسوية  ترجع إىل سنوات ىتوال، التجزائت القدمية ىتنه حأومما جتدر اإلشارة إليه 

سيدي -إىل أن اجمللس البلدي لتطوان، املثال ففي هذا اإلطار نشري، على سبيل، وضعيتها العقارية

املالية بشأن تسوية الوضعية العقارية لسكان جتزئة احملنش  إىل وزير اد رفع ملتمساملنظري كان ق

 .(1) 1112 السبعينيات (، وذلك يف ختام دورته العادية لشهر أبريل األول )احملدثة يف أوائل

وية أجنزهتا املؤسسة اجله دينة تطوان اليتمب املرتبطة ابلعقار، جند أن جتزئة املطار لويف إطار املشاك

واليت توجد العديد من ، الثمانينيات من أواخر سنوات اانطالق، للتجهيز والبناء للشمال الغريب

 يتم حتفيظها بعد، مل، اقطعها يف طور التشييد حالي

لكون ا نظر ، األمر الذي يطرح صعوابت مجة يف وجه العديد من املستفيدين من القطع املعنية

وقد طال رفض  املؤسسات البنكية املختلفة ترفض منح قروض للبناء يف غياب الرسوم العقارية،

 التعاونيات السكنية املرخص هلا. ىتطلبات القروض ح

إىل غاية سنة  اظل مطروح حظ أن مشكل التحفيظيال، دينة تطوانمب وفيما خيص املنطقة الصناعية

كان عدم   حيثعلى عشرين سنة،  قة منذ مدة تزيد، على الرغم من ظهور هذه املنط2551

إذ ال ختفى أمهية الرسوم العقارية يف جمال ، ابملنطقة أمام تطور املقاوالت ايشكل عائق"التحفيظ 

هيل مهمة احلصول تسليت تفرض ضماانت قانونية فعالة لوا، املالية تعامل املقاوالت مجع املؤسسات

 وحيث إن عملية حتفيظ املنطقة الصناعية ما زالت. قاولةالالزمة لتمويل نشاط امل على القروض

التعرض املقدم  أمام احملاكم بسبب افإن ملف التحفيظ ما زال موضوع، تعرف تعثرآ لتعقد املسطرة

به دائرة األمالك املخزنية مت من قبل أحد املالكني اجملاورين على مطلب التحفيظ الذي تقد

 .(2)" إلحداث منطقة صناعية  جزء منها عتطقا فتها املالك األصلي لألرض اليتصب

ومن ، الشمالية من املغرب ومهما يكن، فهذه املشاكل تؤدي إىل تباطؤ عملية التحفيظ يف املنطقة

من الرتاب  %12العقارات احملفظة ال متثل سوى  جند أن، فعلى سبيل املثال. ضمنها اجملال املدروس

                                                           

 ".11 "، احملضر رقم 1996سيدي املنظري، "دورة أبريل العادية لسنة-طوان ت(بلدية 1)
 5و  6لصفحتان ، مرجع مذكور، ا 1996(مندوبية وزارة التجارة والصناعة، أكتوبر2)
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متثل األراضي احملفظة أو اليت يف طور التحفيظ ، قدية الفنيدبل . ويف(1)ل البلدي ملدينة تطوان كك

( %18.4 ويف اجلماعة القروية تغرامت، تصل النسبة إىل، جمموع األراضي فقط من 12.1%

 (.0رقم  )جدول

 
 : توزيع األراضي احملفظة وغري احملفظة يف مجاعيت الفنيدق9جدول رقم 

 وتغرامت )ابهلكتار(
 تغرامت الفنيدق النظام العقاري

 0.2 002.0 خاصملك 
 5.0 2.2 ملك خاص للدولة

 2.2 5.1 وقف
 0.522.6 11.2 مجاعي

 (%12.6) 0.561.2 (%12.1) 001 جمموع األراضي احملفظة أو اليت يف طور التحفيظ
 11.161.2 112.1 األراضي الغابوية )حتديد إداري(

 2.226 1.261.1 أراضي أخرى غري حمفظة
 (%21.2) 10.600.2 (%20.1) 1.206 غري احملفظةجمموع األراضي 

 12.616 2.120 اجملموع العام
 155 010.52 اجملموع

 املصدر:

 -DIRECTION DE L'URBANISME, Janvier 2007, « Schéma 

Directeur d‘Aménagement Urbain du Détroit. Note de présentation », 

                                                           

)1(AGENCE URBAIN DE TÉTOUAN, Mars 2003, «Plan d'aménagement de 

Tétouan-Al Azhar. Note de présentation », Elaboration : ES-SDfQUI & autres, p. 

14. 
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Ministère Délégué Chargé de l'Habitat et de TUrbanisme, Rabat, 

Maroc, p. 11. 

واخلرائطية بتطوان ال تتوفر  إدارة احملافظة على األمالك العقارية واملسح العقاري نوأشري كذلك إىل أ
 ومضبوطة وشاملة. ( واضحة maps cadastrales على خرائط أتريفية )

 تفاقم املضربة العقارية - 2-2
وذلك ، وتنظيمه احلقيقية هى دراسته عرب طرق تكوينه، العقاريةمن خالل السوق ، إن دراسة اجملال

بني هذا األخري والنظام العام ، جهة اثنية ومن، ابلربط من جهة، بني اجملال واجملتيم الذي ينتجه
 .(1)الذي يندمج داخله 

خضوع مع ، اخلصوص قد برزت على، واملالحظ أن التهافت على العقار واملشاكل املرتبطة بذلك
 لوالتحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت رافقت ك ايلمسالرأط اإلنتاج منغرب لالستعمار، وتغلعل امل

أصبحت تعرفه املدن بعد الذي  عالسري ومع النم ااملشاكل احتدام ذلك. وقد ازدادت تلك
املضاربة  وهكذا أصبت. وتعدد احلاجات االجتماعية على صعيد اجملاالت احلضرية ،االستقالل

 .(2)" املدينة اآللية األساسية للتوسع احلضري كيفما كان حجم ووظيفة "عقارية ال
 نأ، خالل فرتة وجيزة، استطاعت حت بربوز أقليةمسكيل اجملتمع احلضري املغريب "قد فإعادة تش

 -القطاعات املنتجة والعقلية التجارية هلؤالء األغنياء اجلدد واليت بسبب غياب-تكترت رساميل هامة 
 وهكذا أصبح الريع العقاري املنتج الرئيسي. استثمارها يف امليدان العقاري ت على تبذيرها أوعمل
 .(0)" ر التنوع الكبري لفئات املضاربني سال، األمر الذي يفمسللرأ

                                                           

)1(DURAND LASER VE (Alain), 1974, « Problèmes fonciers et formation de 

l'espace urbain : le cas des métropoles de l'Asie dominée », L'Espace 

géographique (Revue), n°4, Paris, France. 

)2(BELFQUIH (M’hammed) et FADLOULLAH (Abdellatif), 1982, «Croissance 

urbaine, spéculation foncière et nouvelles formes  d'appropriation du sol urbain 

au Maroc. Exemple de Rabat-Salé », RGM (Revue), Pub. ANAGEM, n°6, Rabat, 

Maroc, p.49. 

)3(-BELFQUIH (M’hammed) & FADLOULLAH (Abdallatif)» 1986, 

«Mécanismes et formes de croissance urbaine au Maroc : cas de Vagglomération 

de Rabat-Salé », Lib. El Maârif, Rabat, Maroc, Tome 1, p. 156. 
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تعلق األمر ابألراضى  ، سواءمهوال اهكذا عرفت أمثان األرض يف مدينة تطوان ونواحيها، ارتفاع
كما يصدق هذا على ،  جتهيز مسبق أم اليت ال تتوفر على أي، ستقبال العمراناجملهزة واملهيأة ال

منها، أعلى ع إىل املستفيدين طالرمسية" لتفويت الق" حيث أصبحت األسعار، التجزائت العمومية
انزالق" هذه "األمر الذي يساهم يف ، املعنية هبذه املشاريع السكنية رائحشبكثري من إمكانيات ال

 وجيعل فئات اجتماعية أخرى "تتسلل" إليها.، أهدافها األصلية املشاريع عن
ال سيما ، أمثان األرض جيد بعض تفسريه يف تباين، تفكك النسيج العمراين نفإ، ومن جهة أخرى

يف اجملاالت األخرية عن  ااألمثان كثري  حيث تقل، بني التجزائت القانونية وجماالت التعمري الذايت
خاصة يف املناطق اليت تستفيد من الربط بشبكيت  متواصالا ها تعرف ارتفاعوإن كانت بدور ، األوىل

 . أو القريبة من احملاور الطريقية واألحياء اجملهزة، روبشال توزيع الكهرابء واملاء
 كان سنة،  أبرض جمهزة هكذا جند يف والية تطوان أن الثمن الوسيط املصرح به للمرت املربع اخلاص

، كانت النسبة 1116ويف سنة . جمهزة ت من مثن املرت املربع يف أرض غريأعلى ثالث مرا  1996
 . (1) 6.22هي 

وهذا ما ، التجزائت العمومية عمليات املضاربة يف قطع ا"يمسر "ويالحظ أن املصاحل املختصة تشجع 
ن ( الذي أشرفت عليه بلدية تطواااألزهر حالي حدث على سبيل املثال يف مضروع جتزئة الوقاية )حى

حت بعمليات التفويت اليت رغب فيها مسسة، حيث مس-لدرسة يف إطار مضروع التنمية احلضرية
درهم  األصليون نظري مقابل مادي يؤديه املستفيدون اجلدد لصاع البلدية )مخسة آالف املستفيدون

بناء اجلهوية للتجهيز وال (، ونفسر الشيء حدث ابلنسبة لتجزئة املطار اليت أشرفت عليها املؤسسة
يؤديها املستفيدون اجلدد حلساب املؤسسة  للشمال الغريب )املقابل كان هو ثالثة آالف درهم فقط

 املذكورة (.

                                                           

)1(OBSERVATOIRE DE L’ HABITAT, Mars 2000, «Étude sur le suivi des 

transactions immobilières. Rapport d’ analyse », Secrétariat d’ État à l’ Habitat, 

Ministère de l’ Aménagement du Territoire, de l’ Environnement, de 

l’ Urbanisme et de l’ Habitat, Rabat, Maroc, Élaboration: EDESA, Rabat, 

Maroc. 
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هيئة العمرانية تال فحسب تقديرات خمطط توجيه، وهكذا يعرف اجملال املدروس أزمة سكن خانقة
 منتصف مسكن يف6.500  فإن العجز السكين كان يقذر ب )2525-   1110 ملدينة تطوان
 1يساوي  (cohabitation)كن ني االعتبار الوصول إىل معدل تسا بع اوذلك أخذ، التسعينيات

مع إدراج ، مسكن غري الئق 655ل )أي أسرة مقابل مسكن (، وإفراغ وإعادة إسكان ابلنسبة
 (1) .جمموعة من املساكن غري القانونية

 ب [رديق] 1112 و 1112 فإن "عدد املساكن املرخص هلا بني، وحسب إحدى الدراسات
عن التطور الدميغرايف  يف حني تبلغ احلاجيات الناجتة، يف السنة امسكن  1.155 وحدة، أي 8.048

 امسكن 605يكون اخلصاص هو  وبذلك. أسرة يف السنة 1.255 )نسبة تكوين أسر جديدة ( ب
ارتفاع إنتاج السكن غري والتعايش بني األسر و  ويتم امتصاصه بفعل الزايدة يف الطوابق، يف السنة

  (2)" توفري السكن  يف امهم االقانوين الذي يشكل عنصر 
وحدة سكنية :  ألف 11دينة تطوان يف مب فقد قدر العجز السكين، أما تصميم هتيئة مدينة تطوان

وحدة  insalubre0.555) ) بسكن غري الئق 0.055و هرة التساكن، ظاوحدة مرتبطة ب 6055
 .densificationéd( (0)( لكثافة تتعلق ابخلفض من ا

وإىل عدم ، جهة مني واستغالل البقع منثنسبة ت" لل الوظيفى يف سوق السكن إىل ويرجع هذا اخل
وإىل وجود حظرية سكنية  قدرة األسر على اقتناء املنتوج املوجود ابلسوق )العمومي منه واخلاص (،

" )خصوصا العمال ابخلارج ( من جهة أخرى فارغة انجتة عن صعوابت يف الكراء أو غياب املالكني
(6)  

                                                           

)1(DIRECTION DE L’URBANÏSME ET DE L’ARCHITECTURE, Mars 1997, 

«Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la ville de Tétouan. Rapport 

final », Ministère de l’Intérieur, Rabat, Maroc, (Élaboration : INYPSA), p. 16 

بتطوان"، وزارة إعداد الرتاب  ةية احلضر ينمتاملخطط احمللى لإلسكان وال"، 2551ر يق، فربائة حملاربة السكن غرب الاليلوكالة الوطن(ا2)
 0ة، الرابط، املغرب، الصفحة ئالوطين والتعمري واالسكان والبي

)3(WILAYA DE TÉTOUAN, Mai 1997, «Étude des plans d'aménagement de la 

municipalité de Tétouan-Al Azhar et de la municipalité de Tétouan Sidi Al 

Mandri. Rapport de synthèse intermédiaire », p.83. 

 .2، مرجع مذكور، الصفحة 2551(الوكالة الوطنية حملاربة السكن غري الالئق، فرباير 6)
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نفس الوقت ( وتفشي  وتساهم أزمة السكن يف تغذية املضاربة العقارية )اليت هى وراء هذه األزمة يف
 خمتلف أشكال التعمري الذايت وتفكك النسيج العمراين.

 صغر االستغالليات الزراعية وتعدد املشارات - 3-2
 كمعدل  ه3,08 مساحتها ) يف اجملال الريفي لضواحي تطوان بصغر تتصف االستغالليات الفالحية

يف جمموع املغرب (،  ه 2.15تطوان و-طنجة  يف جمموع جهة هـ 0.22  مقابل، يف اجملال املدروس
 parcelles (6.10) وتعدد مشاراهتا

جمموع املغرب  مشارات يف  6,66، تطوان-يف جمموع جهة طنجة  6.20 مقابل، مشارات كمعدل
، تطوان-جمموع جهة طنجة  يف ه 5.01 مقابل، كمعدل ه 5.22 (، وضآلة مساحة مشاراهتا )

 (.2يف جمموع املغرب( )جدول رقم  هـ5.12
أمام تنمية  اوتقف عائق ومن الواضح أن هذه اخلصائص كفها تساهم يف ضعف الدخل الفالحي

 القطاع الفالحي.
 ات يف اجملال: معدل مساحة االستغالليات واملشار 1جدول رقم 

 (1996) املدروس
معدل مساحة  اجلماعات

 االستغالليات )ابهلكتار(
معدل عدد املشارات 

 لكل استغاللية
معدل مساحة املشارات 

 )ابهلكتار(
 5.22 6.05 2.61 مدينة تطوان
 1.05 0.60 0.16 بلدية مرتيل
 0.55 2.20 2.62 بلدية املضيق
 1.10 6.51 6.21 بلدية الفنيدق

عة القروية اجلما
 دار بين قريش

2.61 2.06 5.60 

اجلماعة القروية 
 الزيتون

1.11 2.12 5.12 

 5.06 6.15 2.20اجلماعة القروية 
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 أزال
اجلماعة القروية 

 صدينة
0.15 2.02 5.62 

اجلماعة القروية 
 املالليني

0.16 6.20 5.22 

اجلماعة القروية 
 العليني

0.26 0.10 5.22 

اجلماعة القروية 
 امتتغر 

2.21 6.21 5.02 

 5.22 6.10 0.52 اجملموع
 –جهة طنجة 

 تطوان
0.22 6.20 5.01 

 5.12 2.22 2.15 جمموع املغرب
 

 ت الواردة يف:طياغالل شخصي للمعستملصدر: اا
-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Janvier 2000, Op. 

cit. 

 

 قاريةكثرة الرتاعات الع  - 4-2

وتعقدها كثرة الرتاعات العقارية  قاريةعة المسألة التحفيظ وتعدد األنظمب ب عن املشاكل املرتبطةتيرت 

املرتبطة ابلعقار متثل نسبة هامة من جمموع القضااي  يف مدينة تطوان ونواحيها، لذلك فإن القضااي

ية احملكومة ابحملكمة االبتدائية حيث مثلت القضااي املدن، املشار إليه املعروضة على احملاكم ابجملال
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 من جمموع القضااي، بينما مل متثل % 40,94 وذات الصلة ابلعقار بتطوان، 2002 بتطوان سنة

 (.6)اجلدول رقم  % 2.66  القضااي العقارية ابلنسبة جملموع حماكم املغرب سوى

 وع احملاكم: أنشطة احملكمة االبتدائية بتطوان وجمم8جدول رقم 

 2992سب نوع القضااي املدنية احملكومة سنة ة ابملغرب حاالبتدائي

 جمموع املغرب تطوان نوع القضااي
 % العدد % العدد

 2.66 10.500 65.16 6.006 العقار
 06.12 251.521 12.26 1.202 احلالة املدنية

 10.16 62.001 12.02 1.062 األحوال الشخصية
 0.11 02.125 2.20 210 نزاعات الشغل

 12.02 152.010 2.56 262 اي استعجاليةقضا
 6.20 62.165 2.52 220 حوادث الشغل
 10.11 62.252 10.61 1.661 قضااي أخرى

 155 005.202 155 11.102 اجملموع
" النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب،  ات الواردة يف:يائصاملصدر: استغالل شخصي لإلح

 . 551 الصفحة، املغرب، اء، الرابطصمديرية اإلح"، 2550

به، ويتعلق األمر أبراضي   عن تعقد املشاكل املرتبطة ابلعقار والرتاعات املرتبطةربمثال مع إىلونشري 

( ادعى 1120إآل آنه بعد االستقالل ) اليت كانت يف السابق أراض يف ملكية األحباس،، املضيق

 مث ظهر، أحد اليهود ملكيته ألرض املضيق
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إىل القضاء  بل ومت اللجوء. ادعى هو كذلك ملكيته لألرض (1)ي (شخص آخر )امبارك اجلديد

منهم منذ عقود ، األراضى أن آالف السكان كانوا يقيمون يف تلك اقصد حسم املوضوع علم

 . عديدة

انعقد اجتماع بقيادة 1964 ديسمرب 22 وبتاريخ. وقد صدر احلكم القضائي لصاحل املدعيني

وذلك لتنفيذ احلكم ، بنيطو وممثلي السكان ة وانئب ورثة إسحاقالفنيدق، حبضور رئيس دائرة جبال

االتفاق على أن يتخلى السكان عن األرض غري املعتمرة  الصادر استئنافيا ضد األحباس، حيث مت

وأن يتم انتظار احلل املناسب لألراضي املعتمرة ابلسكان إىل أن يقع البت  مجم ومرافقها املغروسة،

السكان ممثلي التنفيذ بسبب معارضة  غري أن احلكم مل يعرف طريقه إىل. تصةالدوائر املخ فيها من

حتضري تصميم لألرض غري  وكذا، الذين طالبوا اليهودي بضرورة حتضري الواثئق اليت تثبت امللكية

 (2). موافقة ممثل ورثة اليهودي على ذلك املضبوطة احلدود األمر الذي مل يتم تلبيته على الرغم من

ما  ابل كثري ، ابملضيق السكان يف معارضتهم لكل إجراء يهدف إىل تغيري الوضع العقاريواستمر 

تظلم إىل عاهل البالد، الذي تفضل  إىل رفع عريضة  1965 كما عمدوا سنة،  واجهوا ذلك بعنف

 1968 ابستقبال ممثليهم يف يناير

  للمالليني إىل جانب وبفضل ضغوط سلطات الوصاية على ما يبدو، وافق رئيس اجمللس اجلماعى

( برائسة اخلليفة 1992  فرباير 25 مستشارين مجاعيني يف اجتماع عقد بقيادة املضيق )بتاريخ10

يتقدمهم جنل مبارك اجلديدي رئيس  (0)" سيدكطور" األول لعامل إقليم تطوان وحبضور ممثلى شركة

                                                           

 (كان رئيسا لبلدية تطوان وبرملانيا سابقا.1)
 ، طنجة، العددالالشم "أراضى املضيق بني األحباس، واجلماعة وامللك اخلاص "، جريدة  2001د السالم (،(أندلوسى )عب2)

 .17، الصفحة2551أكتوبر  1 -سبتمرب 25، 98
 (شركة الدراسات اخلاصة ابلتنمية السياحية لسواحل الريف.0)
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كتحديد جزئي من األراضى هكتارآ   16كل هؤالء على التنازل عن  وافق، اجمللس اإلداري للشركة

 قصد إحداث جتزئة املضيق اجلديد. لفائدة الشركة

الشركة املذكورة عن  "تنازلت" فيه، قر والية تطوانمب انعقد اجتماع 1995 أبريل  10 وبتاريخ

 مليون درهم.28  للشركة قدره مقابل تعويض، هكتارا لصاحل بلدية املضيق 137 مساحة

، اتفق )1992 سنة ورئيس بلدية املضيق )احملدثة (1) كطور ممثل شركة سيدويف االتفاقية املربمة بني 

يف حني يصبح ، اجمللس البلدي لفائدة اهكتار  137 الطرفان على أن تتخلى الشركة عن مساحة

( ابإلضافة إىل ثالثة هكتارات أخرى اهكتار 14 للشركة حق التصرف يف املساحة املشار إليها )

 بساحة املخيم. ملعروفةموجودة جبانب الشاطئ وا

حبضور رئيس ، 1997 أبريل 12ويف اجتماع انعقد ابملديرية العامة للجماعات احمللية ابلرابط بتاريخ 

 6.1 فيه على دفع تعويض قدره اقمت االتف، لتطوان اجمللس البلدي للمضيق ورئيس اجمللس اإلقليمى

تؤدى للشركة من قبل اجمللس اإلقليمي   مليون درهم 25ابإلضافة إىل  مليون سنتيم لفائدة الشركة،

 أخرى مت تفويتها للبلدية. اهكتار  40  ملكية""للشركة عن  كتعويض

مجاعة املضيق يف فاتح ذي  املقرر الصادر عن جملس"صدر مرسوم يوافق على ، 1998 فرباير 0ويف 

كة الدراسات عقارين مملوكني لشر  [املضيق] ( ابقتناء هذه اجلماعة1116أبريل  1) 1616احلجة 

الريف سيديطكور، مساحتها اإلمجالية مائة وإحدى وثالثون  اخلاصة ابلتنمية السياحية لسواحل

 ينجز االقتناء املوافق عليه ]...[س(  2آ و  16 ه101ومثانية سنتيارات ) اآر  هكتارآ وأربعة عشر

                                                           

 ( !احالي الدميقراطية آنذاك ) العدالة والتنمية(عبد الكرمي اخلطيب، األمني العام حلزب احلركة الشعبية الدستورية 1)
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كمقابل عن  درهم( (20.000.000 وجب هذا املرسوم بثمن إمجايل قدره عشرون مليون درهممب

 .(1)" هـ( ودرهم واحد رمزي عن املساحة الباقية  65أربعني هكتارآ )

 رقاضرورة حل املشاكل املرتبطة ابلع -2

وار حلاحمللية املتعلقة اب من احملاور اليت دار حوهلا نقاش طويل يف الورشات اهام اشكل العقار حمور 

، حيث مت 2555خالل سنة  وانتط–واليت انعقدت يف جهة طنجة ، الوطين حول إعداد الرتاب

وطنية ذات وظيفة اجتماعية واقتصادية جيب  التأكيد على اعتبار العقار بكل أشكاله وأصنافه "ثروة

 التعامل معه من منظور املنفعة العامة.

، االعقارية ابملغرب عموم وميكن تلخيص اإلشكالية الكربى اليت يطرحها الوضع القانوين للملكية

 ، يف النقط التالية:اخصوصومبنطقة الشمال 

 ؛ع األنظمة العقاريةو تعدد وتن -"

 ؛ع وضعيتها إزاء التحفيظ العقاريو تن -

 ؛للرتاعات اومصدر  ا يشكل عرقلة للمعامالت العقاريةممية احملافظة والتهيئة العقارية ضعف تغط -

 ؛يةلبه احلضري للدولة وللجماعات احملتناقص الرصيد العقاري احلضري وش -

 ة امللكية نتيجة التوارث واليت تؤدي إىل بروز امللكية اجملهولة.جتزئ

إجناز استثمارات على  وحتول دون، للتطور االقتصادي اوهكذا، فقد أصبحت البنية العقارية عائق

 للحصول على سكن الئق. وعائقآ أمام األفراد، املدى املتوسط وللتوسع العقالين للمدن

                                                           

اء هذه نتقتطوان القاضى إب ليمقابملوافقة على مقرر جملس مجاعة املضيق إب  1998فرباير 0صادر ىف   2.98.84(مرسوم رقم1)
 .  634، الصفحة1998 فرباير 11 ،6022اجلماعة عقارين مملوكني لشركة "سيديطكور"، اجلريدة الرمسية عدد 
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ال مييهن أن ، القانوين للملكية يف الشروط الراهنة للوضع، د العقاريولقد أكد اجلميع على أن الرصي

لقد أصبح وسيلة للمضاربة ، فعلى العكس. تنموي يلعب دوره كعنصر فاعل وبناء يف كل مشروع

 .(1)ة" لرتاكمى الريعي السائد يف املنطقالنمط ا مغذاي يعالعقارية والربح السر 

وانجعة يف ميدان إعداد  راضى شرط أساسى لنهج سياسة فعالةولقد اعترب اجلميع أن التحكم يف األ

من  داستقطاب االستثمار بكل أشكاله واحل الرتاب وخاصة يف ميدان أتهيل املدن وإحداث شروط

 يف تقليص قدرهتا التنافسية. مهيسا ىي للمدن الذئالعشوا والنم

اعتبار  مت توافق واسع على فقد، املنطقة وللتأثري السيب للوضعية القانونية للعقار على وترية من اونظر 

 اجلهة ومنطقة الشمال كافة. م األولوايت على مستوىحل إشكالية العقار من أه

 ومن احللول التوافقية اليت مت اقرتاحها، مت الرتكيز على ما يلى:

 ؛انني الساريةسن قانون توجيهى للعقار يراجع القو  -

مع جمانية  حلضرية وشبه احلضرية واملناطق الساحليةإجبارية التحفيظ خاصة يف اجملاالت ا -

 ؛التحفيظ

 السيما فيما خيص حتديد األمالك العقارية جبميع أصنافها مع مراعاة حقوق األفراد واجلماعات، -

 ؛أراضى اجلموع واألمالك الغابوية

 ؛اطئابلشو  إعادة النظر يف النصوص القانونية املنظمة للملك العمومى، خاصة فيما يتعلق -

 ؛أو غابواي ايئخصة امللك العمومى، سواء كان شاطاحليلولة دون خص -

                                                           

للورشات احمللية حسب  احلوار الوطين حول إعداد الرتاب. خالصات تركيبية" 2555عمري، تقطاع إعداد الرتاب الوطين وال(1)
 . 39 املغرب، الصفحة اجلهات "، وزارة إعداد الرتاب الوطين والبيئة والتعمري واإلسكان، الرابط،
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الصناعة  إحداث وكالة وطنية للعقار مع فروع متخصصة )السياحة، التعمري واالسكان، -

 ؛( مع متثيليات جهويةواخلدمات

 ؛لعقاروضع قانون ضريي واحد خاص اب -

 ؛إحداث قضاء جهوي متخصص يف العقار -

 وطين للمعلومات العقارية. إنشاء بنك -

 ومن أهم أهداف هذه احللول التوفيقية:

 ؛تكوين وتقوية الرصيد العقاري للبلدايت ولبعض القطاعات العمومية -

 . (1)ة " مشجع ثمرين واملنعشني العقاريني من احلصول على األراضي بسرعة وأبمثنةستمتكني امل -

على ضرورة حل إشكالية  إلعداد الرتاب قد أكد جند أن مشروع امليثاق الوطين، ومن جهة أخرى

العناصر ذات الوقع القوي يف جمال التنمية  من بني" عترب يعلى كون العقار  صالعقار، حيث ن

 العقارية من منظورين: ويف بالدان، تطرح املسألة. وإعداد الرتاب

ألراضى الفالحية ألنظمة ا ابستمرار خضوع، اليت تتأثر، يف ذات الوقت، منظور التنمية الفالحية -

ذي املدى املتوسط والبعيد، وبتقزم امللكية  قانونية ال تضمن استقرار امللكية وال حتفز على االستثمار

 ؛واالنتشار الكبري للحيازات الصغرية

عليها صعوبة التحكم يف  ما تعرتض التوجهات اليت يقوم االذي كثري ، منظور التخطيط احلضري -

يصعب معها توجيه ، جمال التوسع العمراين ما يرتتب عن ذلك من احنرافات يفو ، السوق العقارية

 واثئق التعمري. إنتاج اجملال احلضري وفق اختيازات

                                                           

 .65و  01الصفحتان ، مرجع مذكور، 2555قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري، (1)
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ذات وظيفة اقتصادية  يتعني معاجلة املسألة العقارية من منطلق أن العقار ثروة وطنية، وبناء عليه

وهذا املنظور يفرض إزاحة العوائق . العامة نفعةتفرض التعامل معه من منظور امل، واجتماعية وثقافية

 . (1)" منشط لالستثمار  العقارية وحتويل هذا املعطى إىل عامل

 وقد اقرتح مشروع امليثاق املذكور اإلجراءات التالية حلل إشكالية العقار:

 -ية:لتاال ريوذلك ابختاذ التداب، رية اليت تعيق التنمية يف اجملال القرويقارفع القيود الع -أ

وتوفري ، لألراضى اجلماعية إصالح اهلياكل العقارية عن طريق اإلسراع بتصفية األوضاع القانونية -

وخلق اهلياكل الكفيلة ابحلذ من مسلسل تقزم  وتعميم التحفيظ،، احلماية القانونية للملك اجلماعي

الستغالل الفعال عقاري متخصص يبت يف املشاكل اليت تعرتض ا واستحداث قضاء، امللكية الفردية

 اهم يف توفرييسية يف مدونة واحدة للعقار، أن جتميع النصوص القانونية والتنظيم للعقار. ومن شأن

 ا سائر املتدخلني والفاعني.هبيعمل ، قاعدة عقارية واضحة وموحدة ومستقرة

لالستثمار، ابعتماد  طنشل األرض إىل عامل محيو ئة الرصيد العقاري ابلشكل الذي تعب -

 إلجراءات التالية:ا

 ؛أتهيل أراضي الدولة ابختاذ التدابري القانونية والتنظيمية الضرورية للرفع من أدائها 

 تعاقدية  مع اعتماد مشاريع مندجمة، تشجيع مبادرات االستثمار اهلادف ابألراضي اجلماعية

تماعية واالج أو تشاركية يف استغالهلا، يسخر جزء من عائداهتا لتحسني األوضاع املادية

 ؛لذوي احلقوق

                                                           

الوطين إلعداد الرتاب "، وزارة  احلوار الوطين حول إعداد الرتاب. مشروع امليثاق "، 2551اب الوطين والتعمري، رت (قطاع إعداد ال1)
 .37 الصفحة إعداد الرتاب الوطين والبيئة والتعمري واإلسكان، الرابط، املغرب،
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 جهوية  واستحداث صناديق، جعل األراضي اجلماعية قابلة للتداول داخل النظام البنكي

تنظيمية عصرية  ، وخلق هياكليتوتبسيط املساطر، ومراجعة نظام األكرية والتفو ، للتمويل

 لتسهيل احلوار وتيسري عمليات التعاقد والشراكة واالستثمار.

 رية احلضرية:قالسوق العا إقامة آليات التحكم يف -ب

واحتدام ، عقارية حمكمة وعدم شفافية السوق وغياب سياسة، يف ظل ارتفاع الطلب على األرض

توشع اجملاالت احلضرية دون ضبط السوق  تاح عقلنةتوتنامي آليات االقصاء، لن ، املضاربة العقارية

قوم عليها واثئق التعمري. ومن الدعامات لالختيارات اليت ت اوفق العقارية وتوجيه إنتاج اجملال احلضري

 كن أن تقوم عليها االسرتاتيجية العقارية يف الوسط احلضري :مي األساسية اليت

وكأداة ، العقارية استكمال وتفعيل القانون التوجيهي للعقار، ليتخذ كمرجعية لتدبري املسألة -

 ؛داد الرتابلرتشيد االختيارات يف ميدان التخطيط احلضري وإع

وذلك هبدف ، العقارية تدعيم البنك الوطين للمعطيات العقارية الذي تشرف عليه مصاحل احملافظة -

وضع  توفري املعلومات الضرورية حول اخلريطة العقارية للبالد،ومتكني اجلهاز الوطين للتعمري من

 ؛ختطيط عقالين لتدبري العقار

اخلطة الوطنية لإلنعاش  شراف على تنفيذإليها ابإل عهدي، خلق وكالة وطنية لإلنعاش العقاري -

رقل إجناز مشروع استثماري بسبب مشكل عت هلا صالحية تبديد كل الصعوابت اليت وختول، العقاري

 (1)" عقاري 

حتت إشراف الوزارة  وخالل املشاورات اجلهوية واحمللية حول مدونة التعمري، واليت جرت ببالدان

املشاركون على العالقة الوطيدة بني  ابإلسكان والتعمري، أكد املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة
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ا يسمح بتوفري التجهيزات مم، العقاري للتخطيط العمراين التعمري والعقار، و"ضرورة مواكبة التخطيط

 إذ ال ميكن احلديث عن تعمري قومي يف غياب معطى عقاري واضح. الضرورية والبنيات التحتية

ومتلكه  عي ضرورة وضع آليات لضبط العقار ومراقبة اقتنائهالشيء الذي يستد، ومضبوط

 واستعماله.

حتديد خماطب وحيد لتدبري  على هذا الصعيد، فإن التوجه العام متيز ابلرغبة الواضحة لكل الفرقاء يف

احلرص على جتديد هذا الرصيد بغية احلفاظ على  رصيد عقاري قصد تسخريه خلدمة االستثمار، مع

 لعقارية.توازن السوق ا

وخاصة مسطرة التحفيظ  كما مت اإلعراب عن ضرورة تبسيط اإلجراءات املسطرية وتسريعها،

املنظمة له واملصادقة عليها يف أقرب اآلجال  العقاري الذي جيب التسريع بتحيني النصوص القانونية

 .(2)" لتحفيز االستثمار

                                                                                                                                                               

  39-37، مرجع مذكور، الصفحات2551عمري، تقطاع إعداد الرتاب الوطين وال(1)
 ري".واحمللية حول مدونة التعم قرير حول نتائج املشاورات اجلهوية"تالوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة ابالسكان والتعمري، (2)
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 خالصة

برامج ومشاريع التنمية  يطرح مشاكل مجة أمامإن تعدد األنظمة العقارية وندرة العقارات احملفظة 

إعادة هيكلة اجملال وفق تصور جديد  ومن بينها احملاوالت اليت قد ترمي إىل، ابجملال املدروس

لذا فإنه من الالزم التصدي أوال ملشاكل  . (aménagement du territoire لإلعداد الرتايب )

ل الناجعة هلا. ومن املؤكد أن تعميم التحفيظ احللو  العقار وحتفيظه من أجل تصفيتها وإجياد

سيؤثر على االستقرار االقتصادي ، تشريعاته ومساطره وإجراءاته بعد إعادة النظر يف، العقاري

 الستقرار العقاري الالزم والقيام ابستثمارات أكثر مردودية وأقل تكلفة.اوسيضمن  واالجتماعي،

ملختلف األنظمة  مجيع النصوص القانونية املنظمةكما أنه من الضروري إعادة النظر كذلك يف 

رصيد عقاري هام من األدوار  ألنه، العقارية وعلى رأسها األراضي اجلماعية وأراضي األوقاف

 اقتصادي ضعيف. االجتماعية اليت يقوم هبا، لكنه ال حيقق سوى مردود
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 كلية العلوم القانونية واالقتصادية،  12العدد ، اجمللة املغربية لقانون واقتصاد التنمية (،1986
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 تماعية ابلرابط ومديرية احملافظة العقارية واألشغالجعلوم القانونية واالقتصادية واالكلية ال  -

 غرافية ابلرابطبطال

 ".1990 ماي 0-6الرابط يف ، الندوة املشرتكة حول نظام التحفيظ العقاري ابملغرب"

 ،2555لبيض )املصطفى(،  -

اجمللة  ،"املنظم لألراضى اجلماعية وضرورة تغيريه  1919) أبريل 26)  1337 رجب  26 ظهري"

  01-60 ص 2000 شتنرب-غشت، 00عدد ، املغربية لإلدارة احمللية والتنمية

 1997 مداوي )خالد(، -

 . املغرب، الرابط، عة أمربايلبمط ال املغرب "مشنطقة مب تطور نظام التحفيظ العقاري" 

 مديرية اإلحصاء -

 . املغرب، ، الرابط"2550، النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب"

البشرية  من التنميةسنة  05العام من أجل طموح مشرتك "، شإسهام يف النقا. املشرب املمكن" -

 .2552، املغرب الدار البيضاء،، مطبعة دار النشر املغربية، اللجنة املديرية  2025  ابملغرب وآفاق
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la délimitation forestière dans les provinces du Nord : Al 

Hoceima, Chefchaouen, Tétouan et Larache », 
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 :ملخص

 على امساعد ريا ما يكون عامالفكث، لذا نالعقار ركيزة أساسية لقيام خمتلف أنشطة اإلنساد عي

 . ل للمجالثأمام استغالل أم احقيقي احاالت أخرى عائق كما يكون يف،  االستقرار واالستغالل

املرتبطة ها، ال  كثرة املشاكلويتصف جمال مدينة تطوان ونواحيها بتعدد األنظمة العقارية وتعقدها و 

 املغرب )فرنسية(. سيما وأنه خضع حلماية )إسبانية( خمتلفة عن اليت خضعت هلا مناطق أخرى من

نه أ إال، اخلاصة العقارية املوجودة له خصائصه ومشاكله ةوعلى الرغم من أن كل نظام من األنظم

أحسن للعقار وإجنلز  تقف دون استغاللميكن اعتبار مشكل التحفيظ العقاري من أهم العوائق اليت 

احملاوالت الرامية إىل إعادة  ومن بينها، جمموعة من املشاريع اخلاصة وكذا املشاريع والربامج التنموية

 اب.هيكلة اجملال وفق تصور جديد إلعداد الرت 
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Résumé : 

Le foncier est considéré comme un support de toute activité humaine, 

c’est pourquoi, il est souvent jugé un facteur favorisant la 

stabilité et la production et dans d’autres cas un vrai obstacle 

devant l’exploitation optimale de l’espace. 

La ville de Tétouan et ses environs est caractérisé d’une part, par la 

polyvalence des systèmes fonciers et leurs complexités et 

d’autre part, par de nombreux problèmes liés à ces systèmes, 

surtout que la zone d’étude a vécue un protectorat (espagnol) 

différente de celle qu’a connue la majorité des régions 

marocaines (français). 

Bien que chaque type de systèmes fonciers existants dans la zone à ses 

caractéristiques et ses problèmes spécifiques, on peut confirmer 

que le problème de l’immatriculation foncière est le handicap 

majeure, qui ne permet pas une meilleure exploitation du 

foncier et la réalisation de nombreux projets privés et 

programmes de développement. Parmi ces programmes, on peut 

mentionner, les tentatives visant la restructuration de l’espace 

selon la nouvelle conception de l’Aménagement du Territoire. 
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