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مقدمة:
يضطلع الوقف في المجتمعات اإلسالمية بدور هام ،في تأمين حاجات المجتمعع المتتلةعة،
وقععد تبععت تاريتيععا ن هععلا المععول مععن التبرمععات ععان ممتلععرا حتععا فععي المجتمعععات مععا قب ع
اإلسالم 1 .فقد امت هله األمم تعما بهلا المول من الصدقات في إحياء المؤسسعات التيريعة
ابتغاء حسن المتوبة واألجر .و ان سيدما ابراهيم مليه السالم و معن لعرل الوقعف ،و ملعأ
مدة مؤسسات تيرية ،ومن للك ال عبة الملرفة.2
ويعتبر الوقف اللي سسه المبي صلا هللا مليه وسلم حين قدومه مهاجرا إلعا المديمعة ،ببمعاء
مسجد قباء تم المسجد المبو ي ،و وقف تيري في اإلسعالم .معا وقعف مليعه السعالم الجهعة
البععر الحععوااط سالبسععاتينع السععبعة التععي وصععا بهععا مليععه متيري ع اليهععود ،وسععارل بعععده
الصحابة إلا فع هله الصعدقة ،تعم سعار المعاى ملعا هعله السعمة الحسعمة سعوة بعالمبي س ع
3
وصحابته ال رام.
ويععرف الوقعف ملععا معه حعبى المععا وصعرف ممافعععه فعي سعبي هللا 4،وهععو إمعا ن ي ععون
موقوف لةاادة جهة تيرية و ديمية معيمة وتصرف مداتيلها حسب رغبة من وصا بها في
وجه التير والبر المعمية ،وهو ما يسما بالوقف الععام ،وإمعا موقعوف لةااعدة المعقعب ملعيهم
5
وتصرف مداتيلها حسب رغبة المعقبين ملا المعقب مليهم.
فالوقف لغة من وقف ،والوقوف تعالف الجلعوى ،وقعف بالم عان وقةعه ووقوفعا ،فهعو واقعف.
6
ووقف األرض ملا المسا ين سوفي الصحاح للمسا ينعوقةا :حبسها.
والوقععف والحععبى والتسععبي بمعمععا واحععد ،وهععو جع ع ممةعععة مملععوك ولععو بععأجرة و غلتععه
لمستح بصيغته مدة ما يراه المحبى 7.وقد مرفه ابن مرفة بأمه  :إمطاء ممةعة ليء مدة
8
وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا .

 1وبجيد الحسن ،الوقف و ح امه ملا ضوء مدومة األوقاف والعم القضااي ،مجلة الةقه والقامون العدد :17مارى  / 2014ردمد2336- 0615
 2مبد ال ريم لهبون ،مقود التبرل في الةقه المال ي مقارمة بملاهب الةقه اإلسالمي األترى والقامون الوضعي ،الطبعة التامية . 15 ،2012
 3مبد ال ريم لهبون ،مةى المرجع . 16
267
 4سيد ساب فقه السمة ،الجزء التالث ،الطبعة التامية  ،1998دار الة ر،
 5مبد الوهاب رافع ،التصرفات المتعلقة باألراضي الحبسية والجمامية والمتزمية ،توتي التصرفات العقارية ،مملورات لية العلوم القامومية
واالقتصادية واالجتمامية مرا ش ،سلسلة المدوات واأليام الدراسية ،العدد  ،23الطبعة التامية ،السمة  2005المطبعة والوراقة الوطمية الحي
. 380
المحمدي مرا ش،
 6ابن ممظور ،لسان العرب ،المجلد التاسع دار الحديث القاهرة387 ،
20
 77مبد ال ريم لهبون ،مرجع ساب
 8محمد برادة غزيو  ،وآترون ،الدلي العملي للعقار غير المحةظ ،مملورات جمعية ملر المعلومة القامومية والقضااية .سلسلة الدراسات
واألبحاث العدد  ،2الطبعة التامية2007.
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وفي اإلصطالح القامومي ،فقد مرفت مدومة األوقاف الوقف في المادة األولا بأمه :ع معا
حسععب صععله بصععةة مؤبععدة و مؤقتععة ،وتصصععت ممةعتععه لةااععدة جهععة بععر وإحسععان مععام و
تاصة ،ويتم إملاؤه بعقد و بوصية ،و بقوة القامون.
وي ون الوقف إما ماما و تاصا و ملتر ا.
الوقف التيري و الوقف العام ،هو اللي يقصد الواقف ممه صرف ريعع الوقعف إلعا جهعات
البر التي ال تمقطع ،سواء امت لتاصا معيمين الةقراء و المسعا ين ،معام جهعات برمامعة
المسعععاجد والمعععدارى والمستلعععةيات إلعععا غيعععر للعععك .9وقعععد مرفتعععه المعععادة  50معععن مدومعععة
األوقععاف :بأمععه ع وقععف تصصععت ممةعتععه ابتععداء و مععاال لوجععوه البععر و اإلحسععان وتحقيع
ممةعة مامة.
الوقف اللري و التا  :ويسما في المغرب الوقف المعقب ،وهو تتصعي ريعع للواقعف
وال تم اوالده ،تم إلا جهة بر ال تمقطع .فمن الوقف رضه المعيمة ملا مةسه مدة حياتعه تعم
من بعده ملا والده ،تم من بعدهم ملا مسجد بلدته ،و ملا جمعية المحافظعة ملعا القعرآن
ال ريم ،ان وقةا هليا و لريا.
فالحبى المعقب :ال يتحو صرف ممةعته ،ملا المصلحة العامعة التعي حعبى ملعا ساسعها
إال بعد امقراض القب و امقطال مسع صعاحب الحعبى ،ي الواقعف .10ومرفتعه المدومعة فعي
المادة  ،108بأمه  :ما وقف ملا ولد و مقب و مس و لرية المحبى و غيره. ...
الوقف الملترك :هو ما تصصعت ممافععه إلعا اللريعة وجهعة بعر مععا ،معا إلا وقعف مصعف
راضيه الزرامية المعمية ملا جهة من جهات البر ،ووقف مصةها اآلتر ملا مةسه ،تم من
11
بعده ملا لريته.
وامتبععر الملععرل المغربععي وقةععا ملععتر ا حسععب المععادة  108مععن مدومععة األوقععاف المععل ورة
ماله ،ما وقف ابتداء ملا جهة مامة وملا لت بلاته ،و مليه وملا مقبه.
و غيره من العقود ،فإن الوقف حتعا يقعع صعحيحا ،يتوجعب ن يسعتجمع ر امعه ولعروطه،
التي ال يتم إال بتوفرها.
أركان الوقف وشروطه:

 9العيالي الصاد فداد ،مساا في فقه الوقف ،ورقة معلومات ساسية مقدمة إلا الملتقا العالمي حو قوامين الوقف والز اة المزمع مقدها في
موا لط موريتاميا 16- 12.مارى 10 ،2008
 10مبد ال ريم الداودي ،األحباى المعقبة بين ح ام اللرل ومستجدات العصر ،طروحة لمي لهادة الد توراه في اللريعة ،جامعة القرويين لية
اللريعة فاى
 11وبجيد الحسن ،مجلة الةقه والقامون العدد  : 17مارى  2014مرجع ساب
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إلا بععرم الوقععف صععحيحا مسععتوفيا للععروطه و ر امععه ،فععإن ممةعتععه تتععر مععن ملععك الواقععف
ويصير حبسا للمصلحة العامة ،و لمن رصد له من الممتةعين ،وهو ما يعبر ممه بأن الوقف
صار حبسعا ملعا ح عم ملعك هللا تععالا ،ولعم يعدت فعي ملعك الموقعوف مليعه ،ومعن تعم ي عون
للسلطان القاام ملا حقو هللا تعالا والية تتعل والعمع ملعا تحقيع رسعالة ،معا ال يجعوز
بيععه وال تملي عه وال قسععمته ،إال ن ي عون الوقعف ملععاما ،فلعريك بمعاء ملععا ر ي معن يقععو
بجوازه ن يطلب فيه القسمة ،فتصح مقاسمته ،ألن القسمة تمييز وإفراز ،والوقف يغلب فيعه
للك.
أركان الوقف:
ل ي يملأ التصرف القامومي صحيحا فإمه يتعين فيه ن ي عون مسعتجمعا لعماصعره الجوهريعة
التي يقوم مليها ،فهو بمتابة البماء اللي البد لعه معن ر عان يؤسعى مليهعا ،والوقعف بامتبعاره
مقععدا ال يتععر مععن هععلا المبععد  ،فيتطلععب إبرامععه ر امععا ربعععة حسععب المععادة  3مععن مدوم عة
األوقاف هي  :الواقف ،والموقوف ،والموقوف مليه والصيغة.
شروط الوقف:
يلترط لصحة الوقف حسب المادة  24من مةى المدومة لرطان:
 – 1اإللهاد ملا الوقف
 – 2حوز الما الموقوف قب حصو المامع سيقصد بالمعامع معوت الواقعف و إفالسعه ع معع
مراماة ح ام المادة  10من مةى المدومة.
ولقد لعب الوقف وما يزا يلعب دورا تاريتيا متميزا ملا متتلف محاور التممية في الععالم
اإلسععالمي ،وللععك بمععا اسععتمد إليععه مععن سععى لععرمية بلغععت بععه فععي بعععض األحيععان مصععاف
الةععرااض ،ومراقععي الوجععوب ،امععت بمتابععة لععاهد للجيععا المسععلمة مبععر العصععور بأهميععة
الوقف ضرورة ت ة استمرارية الةص الحضاري اإلسالمية.
وقد حافظ الوقعف فعي بعالد المغعرب ردحعا طعويال معن العزمن ،ملعا طابععه األصعي  ،بحيعث
ظلعت لعه ح امعه المميععزة ومظمعه القاموميعة المسعتمدة مععن اللعريعة اإلسعالمية ،وفع المععلهب
المال ي .وهو ماساهم في المحافظة ملا تلك األح ام واإلحجام من محاولة تطويعها إرضاء
ألهواء تاصة ،و جريا وراء مقاصعد تتعالف األح عام اللعرمية ،إلعا ن ابتلعا هللا المغعرب
بمظام الحماية الةرمسية الجاار .فبالرغم من مجاح الح ومة التلريعية آملاك في جع مؤسسة
األحباى تار مطا معاهدة الحماية الرتباطهعا باللعأن العديمي للمغاربعة ،حيعث مصعت هعله
األ تيععرة ملععا اسعععتتماء المؤسسععات الديميعععة واألحبععاى معععن تععدت سعععلطات الحمايععة و بقعععت
التصرف المطل فيها لسلطان المغرب ،وصدرت تبعا لللك مدد من الظهاار اللريةة يماهز
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مددها األربعين في الةترة الممتدة من  ،1924وطر التصرف فعي ممتل اتهعا ،فعإن للعك لعم
يح دون سعي سلطات الحماية الحتيث ،إلا استمزاف الممتل ات الحبسية ،ولعم تعدتر جهعدا
في استغال وظيةة مراقبة األحباى التي ميطت بها بموجب المعاهدة المل ورة ،والتعي عان
القصد ممها جع إدارة األحباى ملا ملم باألساليب اإلدارية الحديتة التي تةيدها في تطعوير
طر تدبيرها ،و ن ي ون صلة وص بيمها وبين اإلدارات الةرمسية في المساا لات الصلة
بالحبى ،للتعدت فعي جميعع األمعور المتعلقعة بمؤسسعة األوقعاف .واسعتغاللها لتدمعة سياسعتها
االستعمارية.
وبعد حصو المغرب ملا استقالله في مام  ،1956استمرت األوقاف فعي التضعول لعمةى
الضوابط واألح ام المسطرة في تلك الظهاار الصادرة تال فتعرة الحمايعة ،والتعي صعبحت
تعرف فيما بعد الضوابط الحبسية  ،معع الرجعول ألح عام اللعريعة اإلسعالمية المسعتمدة معن
12
الةقه المال ي في ما لم يرد فيها بلأمه م .
وامتقلت مؤسسة الوقف من مظارة المظار وبميقة األحباى معا عان يطلع مليهعا تعال فتعرة
االستعمار إلا هياة وزا رية ضمن و هي لة مصرية لح ومة متتصة بتسيير اللأن العام،
ومرفت هله العوزارة حيماعل ب وزارة األحبعاى  ،و عان للعك تعال العهعد العلي تعولا فيعه
العالمة محمد المتتار السوسي لؤومها .تم ضمت إليهعا فيمعا بععد وزارة اللعؤون اإلسعالمية
13
و صبحت تعرف باسم موحد وزارة األوقاف واللؤون اإلسالمية .
ورغم هلا التحو لم يمع ى تيرا بال يةيعة المتوتعاة ملعا تعدبير مؤسسعة األوقعاف ،ويرجعع
السبب في للك إلا قدم المصو الجاري بها العم  ،والتي صبحت متجاوزة في البعض
مععن ح امهععا ،وغيععر قابلععة للتطبي ع ملععا رض الواقععع فععي الععبعض اآلتععر ،وقاصععرة ملععا
استيعاب الواقع في جوامب متعددة.
فةي هلا السعيا إلن ،عان معن الضعروري ن يعتم العمع ملعا تحعديث الممظومعة التلعريعية
المتعلقة بتدبير الممتل عات الوقةيعة فعي بالدمعا ،ب يةيعة تم عن معن اسعتغاللها و اسعتتمارها ملعا
الوجععه األمتعع  ،ولععملها بالحمايععة الماجحععة ،وهععو تجسععد فعليععا سععمة  1997بلععرول وزارة
األوقعاف واللعؤون اإلسععالمية فعي إمعداد إطععار قعامومي حعديث ،يمسععجم معع ضعوابط المععلهب
المعععال ي يم عععن معععن مقلمعععة تسعععيير األوقعععاف لتظععع وفيعععة لمقاصعععدها اللعععرمية والتضعععاممية
االجتمامية ومراميها السامية والمبيلة.
وبعد مرور مدة ما يقعارب تالتعة ملعر سعمة معن األلعغا ر ت مدومعة األوقعاف المعور ،التعي
جاءت حسبما جاء في ديباجة الظهير اللريف الصادر بها من جعا العمايعة بعالوقف وحمايتعه
التلريعية المتعلقة بالوقف مع متتلف المصو

الصادرة لتطبي مدومة األوقاف ،مجلة القضاء

 12ز رياء العماري ،مدومة األوقاف والمصو
المدمي.
 13هلام تهتاه مدومة األوقاف المغربية ،مجلة القبى المغربية للدراسة القامومية والقضااية –مدد تا

 ،العدد الرابع يماير . 2013
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من ترام وضيال ،وتأطيره قاموميا حديتا يم مه من موا بة التحوالت اللاملة التي تعرفها
بالدما ،ويرامي تصوصيته المستمدة من ح ام الةقه اإلسالمي.
فإن هم ما جا ءت به هله المدومة هو إقرار وضع امتيازي للوقف ملا غرار ما هو معمو
به بالمسبة للمالك العامة ،وللك من تال التمصي ملا مجمومة من االستتماءات لةااعدة
األوقععاف مععن المبععادن القاموميععة العامععة ،وللععك بهععدف تععوفير حمايععة فعالععة لععه ،ومععن هععله
االمتيازات:






مدم جواز الحجز ملا األمالك الموقوفعة و ا تسعاب مل يتهعا بالحيعازة و التقعادم ،و
التصرف فيها بغير تلك التصرفات الممصو مليها قاموما س.المادة 50ع
إضةاء الصةة اإلمتيازية من الديون المستحقة لةاادة األوقاف العامة ،ال تسقط بالتقادم
وإمطااهععا ح ع األولويععة فععي االسععتيةاء بعععد داء الععديون المالععاة مععن مهععر الزوجععة
ومتعتها ومةقتها ومةقة األوالد واألبوين سالمادة 56ع.
مدم جواز مزل مل ية العقارات الموقوفة وقةا ماما إال بموافقعة صعريحة معن السعلطة
الح ومية الم لةة باألوقاف.سالمادة 57ع
إمةععاء األوقععاف العامعععة مععن الضععرااب والرسعععوم و ي اقتطععال ضععريبي محلعععي و
و طمي ،فيما يت التصرفات واألمما و العمليات و الدتو المتعلقة بها.سالماجعة
151ع.

إحداث مظام مزدو للرقابة ملا مالية األوقاف ،بحيث تم من جهة إملاء هياعة جديعدة تحعت
إسم المجلى األملا لمراقبة مالية األوقاف العامة  ،تتحدد هعدافها فعي القيعام بمراقبعة ماليعة
األوقاف العامة ،واقتراح جميع اإلجراءات الهادفة إلا ضمان حسن تدبيرها والحةعاظ مليهعا
وتممية مداتيلها من جهة ،ومن جهة ترى تعيين معراقبين معاليين ملعا المسعتوى المر عزي
والمحلععي ميطععت بهععم مهمععة التأ ععد مععن سععالمة العمليععات المتعلقععة بتمةيععل الميزاميععة السععموية
الجاريععة
التاصععة باألوقععاف العامعة والحسععابات المتعلقععة بهععا ،ومراقبععة مطابقتهععا للمصععو
مليها.
ومن تمة ما جاءت به المدومة معن مصعو تلعريعية وتمظيميعة تعمع ملعا تحديعد مظعام
ممع مؤسسععة األوقععاف ،وتعتبععر مععالل القضععاء لحع ع الممازمععات المالععاة ممهععا ،وتاصععة
اإلدارية ممها والتي تعتبر ممازمات لات طبيعة تاصة مسعتمدة معن طبيععة القعامون اإلداري
واللي غايته تحقي المصلحة العامة قب المصلحة التاصة.
فالممازمععات اإلداريععة فععي المجععا الععوقةي ال تتتلععف مععن بععاقي الممازمععات التععي يمظععر فيهععا
القضاء اإلداري من حيعث اللعروط اللع لية الممصعو مليهعا فعي قعامون المسعطرة المدميعة
بامتبا ره اللريعة العامة ،ومن حيث اإلجراءات والمساطر المتبعة فيهعا ،و للقعامون المحعدث
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للمحا م اإلدارية ،إال ن هلا المول من الممازمات له تصوصيات مستمدة من تصوصعيات
األمالك الوقةية بصةة مامة والمتمتلة في عون األمعالك الحبسعية غيعر قابلعة للتصعرف فيهعا،
وغير قابلة للحجز ،وال ت تسب بالتقادم.
و بالمسبة للممازمات المتارة بتصو الوقف فإمما مجد ممها ما يدت فعي واليعة القضعاء
المدمي و ممها ما يتت به القضاء اإلداري وهما مماط إل ا تمازل اإلتتصا اللي يتار
في المادة الوقةيعة حيعث يتضعع جامعب معن التصعرفات المتتعلة لتسعيير الملعك العوقةي لواليعة
القضاء المدمي عقود ال راء المبرمة إلسعتغال معالك األوقعاف ،و الممازمعات الماتجعة معن
التعرضعات ضععد مطالععب التحةععيظ المودمععة لتحةعيظ مععالك األوقععاف ،مععا تتضععع القععرارات
المتتلة من طرف وزارة االوقاف مرف مام مسير للملك الوقةي لواليعة القضعاء اإلداري،
و حيث إن هله الد راسة تسعا إلا مقاربة و تحلي إتتصا القضاء اإلداري فإممي إرتأيت
مدم التطر لمسألة تمازل اإلتتصا لتعمي المقاش في جزايات معالجة المحا م اإلدارية
للممازمات الوقةية التي تتت بها والتي سعوف م تةعي بعل ر بعضعها حسعب هميتهعا مظعرا
لعدة امتبارات حسب األهمية الممازمات الماتجة من االمتداء المعادي ملعا الملعك الحبسعي
ومزل مل يته ألج الممةعة العامة ،والطعن في مقرر تصةية الحبى المعقعب متعا اسعتوجبت
المصلحة العامة او مصلحة المستةيدين للك ،والممازمات الضريبية في المجا الوقةي.
وتتحدد همية الموضول في تحديد مجا تدت القاضي اإلداري في الممازمعات التعي ي عون
موضومها ملك من األمالك الوقةية مع ضرورة تبيان تصوصية ع ممازمعة ،والتعي يبقعا
دااما القاسم الملترك بيمها هو تقرير المصلحة العامة ،إضافة إلا ون مه للوقف آتار هامة
ملا الصعيد االجتمامي ،إحياء روح الت اف  14االجتمامي مما يسعتوجب ضعرورة الحةعاظ
مليعه قضععاايا ألن القضععاء هععو الضععامن األساسعي للحةععاظ ملععا األمععالك الحبسععية وتطويرهععا
وإيجاد قوامد قامومية جديدة تحد من الممازمات سيما اإلدارية لهله المؤسسة.
ومما اللعك فيعه ن موضعول تصوصعيات الممازمعات الوقةيعة فعي المعادة اإلداريعة ،يطعرح
إل ع الية تحقعع مصععلحة الوقععف بتقريععر تصوصععية ممازماتععه فععي المجععا اإلداري ،ودور
القاضي اإلداري في الدفال من هله التصوصية ،ولتحلي هله اإللع الية مطعرح التسعاؤالت
التالية:
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 مدى فعالية مقتضيات مدومة األوقاف فيما يتعلع بالقوامعد المسعطرية المسعتجدة ملعامستوى مزل مل ية األوقاف ألج الممةعة العامة؟
 ه يتمتع الحبى المعقب بمةى تصوصية الملك العام م يمةرد بتصوصية تميزه؟ -ماهي التصوصية التي تتمتع بها الممازمات الضريبية في المجا الوقةي؟

لمحاولعععة اإلجابععععة ملععععا هععععله التسععععاؤالت سعععمتماو هععععلا الموضععععول مععععن تععععال دراسععععتما
لتصوصعععيات الممازمعععات اإلداريعععة المتعلقعععة باألصعععو الوقةيعععة ،تعععم دراسعععة تصوصعععيات
الممازمات الضريبية للوقاف.
ولللك ارتأيما تقسيم هلا البحث ملا الل

التالي:

الفصل األول :خصوصيات المنازعات اإلدارية المتعلقة باألصول الوقفية
الفصل الثاني :خصوصيات المنازعات الضريبية في المجال الوقفي
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أهمية البحث:
إن السعععي إلععا تحديععد هميععة ي موضععول هععو اللبمععة التععي يجععب ن يععتم التطععر لهععا قبع
التععوض فععي غمععار إل ع االت الدراسععة ،وتحريععر محتويععات هميععة دراسععة هععلا الموضععول
تستهدف لرح وتأصي تصوصيات الممازمات الوقةيعة فعي المعادة اإلداريعة ،حيعث ي تسعب
هلا البحث همية مسعتمدة معن العدور الطالاععي العلي يقعوم بعه الوقعف بامتبعاره تعروة وطميعة
وممصرا فامال في التمميعة االقتصعادية واالجتماميعة للعبالد ،إضعافة إلعا الرغبعة فعي التقعرب
تر من التصوصية التي تطبع ع موضعول معن مواضعيع الممازمعات الوقةيعة التعي ت عون
مجاال لتدت القاضي اإلداري اللي يتمتعع بالسعلطة التقديريعة الواسععة تمعاء المظعر فعي هعلا
المول من الممازمات.
مععا ي تسععب هععلا الموضععول هميععة تععرى تتجسععد فععي ععون الوقععف آليععة مععن آليععات الت اف ع
االجتمامي و حد دوات اإلمةا في مجا التير العام ،و ومه من المواضيع المتغاف مليهعا
رغم مه يتير ممازمات تستدمي تدت القضاء إقرارا للمصلحة العامة.

أهداف الدراسة:
بالمسبة لدوامي اتتيار هلا الموضول فيم ن ردها إلا مجمومة من األسباب:
أولها :الوقوف ممد موال الممازمات الوقةية التي تستدمي تدت القضاء اإلداري وتوضعيح
تصوصية ممازمة ملا حدة.
تانيا :الوقوف ممد إل الية االمتداء المادي ملا األوقاف ومزل مل يته ألج الممةعة العامة
ودراسععة إلع الية الطعععن فععي مقععرر تصععةية الحععبى المعقععب لمععزل صععةة التحبععيى مظععرا ألن
الحبى المعقب يتير مدة ال االت ،وبعدها دراسة امتياز اإلمةاء الضريبي بالمسبة للوقعاف
العامة.
وثالثهااا :الرغبععة فععي ن تل ع هععله الدراسععة المتواضعععة بم عا تضععممته مععن مقترحععات ،لبمععة
ألبحاث ترى وتاصعة ن هعله الدراسعة تعم تعزيزهعا ببحعث ميعدامي فعي الموضعول ،ومليعه
تلتمى هله الدراسة ن تساهم في فتح المجا مام الباحتين في المجعا العوقةي آفعا جديعدة،
و عللك ن تةععتح مقالععا حععو إلع اليا ت وتصوصعيات المؤسسععة الوقةيععة .وفععتح موافععل جديععدة
للبحث في الموضول مام الباحتين مستقبال ،معا رفقعت البحعث بعبعض المالحع التعي ربمعا
تهم القارن.
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صعوبات البحث:
إلا ان البحث العلمي في الععادة ال يتلعو معن صععوبات قليلعة و تيعرة قعد تعتعرض الباحعث
اللي يتوض غماره ،فال ضير مه لير إلعا بععض الصععوبات التعي امترضعت سعبيلي فعي
إمجاز وإمداد هلا العم وهي باتتصار التالي:
مدرة المصادر والمراجع التي تماولت تصوصيات الممازمة الوقةية فعي المعادة اإلداريعة بمعا
ي ةي من التةصي .
ماهيك من ن المصادر المعتمدة لم تتماو الموضعول إال فعي إطعاره الععام تعريعف الوقعف،
ر امععه و لععروطه ،مسععطرة مععزل المل يععة ،مسععطرة تصععةية الحععبى المعقععب ،الممازمععات
الضريبية الوقةية بصةة مامة ،ما الجامب اإلداري ال يتم تماولعه إال فعي حعدود ضعيقة ،ل عن
ما يتير االمتباه ن هماك مصادر مامعة بتصعو الممازمعات اإلداريعة بصعةة مامعة تصعب
في مةى االتجاه مما يستدمي جهد لتصي يقتضي تطبيقها ملا الممازمات اإلدارية الوقةية
وتبيان تصوصية الممازمة الوقةية من باقي الممازمعات .ممعا جعلمعي متمعد باألسعاى ملعا
الرساا والمجالت والمقاالت والمصو القامومية هعلا معن جهعة ،ومعن جهعة تعرى لجعأت
إلا مصادر ميداميعة معن طريع إجعراء مقعابالت معع معوظةين فعي قسعم الممازمعات اإلداريعة
بوزارة األوقاف واللؤون اإلسالمية ،ومظارة الرباط التابعة لها ،وملا ر سهم السيد الوزير
احمد التوفي بتاريخ  24بري .2014
وإلا جامب للعك فعإن دراسعة هعلا الموضعول ملعا معدرة المراجعع المتتصصعة ،تطلعب ممعي
البحث و قراءة المراجع قراءة متأمية لتجميع األف ار حتا تصعلح لتوظيةهعا فعي البحعث ،ممعا
جع األمر ال يتلو من تعب وجهد بيرين.
إشكاالت البحث:
إ ن معالجة موضول تصوصيات الممازمة الوقةية في المادة اإلداريعة يسعتدمي اإلجابعة معن
اإلل االت واألسالة التالية:
 مدى فعالية مقتضيات مدومة األوقاف فيما يتعلع بالقوامعد المسعطرية المسعتجدة ملعامستوى مزل مل ية األوقاف ألج الممةعة العامة؟
 ه يتمتع الحبى المعقب بمةى تصوصية الملك العام م يمةرد بتصوصية تميزه؟ -ماهي التصوصية التي تتمتع بها الممازمات الضريبية في المجا الوقةي؟
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منهج البحث:
يمبغععي التمبيععه همععا إلععا ن هععله الدراسععة تقععوم ملععا سععاى مسععألة تحليع المصععو المتعلقععة
بالممازمات الوقةية في المادة اإلدارية ،والتعلي ملا القرارات واألح ام القضااية واستمباط
التصوصية التي تطبع ممازمة ملا حدة.
ومليه تقتضعي هعله الدراسعة اسعتتدام معمهي تحليلعي ت عاملي يجمعع بعين معدة ممعاهي متداتلعة
متسامدة ال تمعافر وال تععارض بيمهعا .ومعن همهعا المعمهي الوصعةي العلي بمقتضعاه تعم تجميعع
األسى القامومية للممازمات الوقةية في المادة اإلدارية لبيان وصف المصعو الممظمعة ل ع
جزايععة مععن جزايععات هععلا البحععث ،والععلي قامععدة مامععة يجععب ن يمبت ع مععن الوصععف العععام
للقعععامون اإلداري العععلي لعععه طبيععععة تاصعععة تميعععزه معععن القعععوامين األتعععرى ،معععع اسعععتمباط
التصوصيات التي تطبع هلا المول من الممازمات.
تم الممهي التحليلي اللي بمقتضاه تم تحلي المصو التي تمظم الممازمات الوقةية في المادة
اإلداريععة لتحديععد التصوصععية التععي جععاءت بهععا هععله المصععو فععي المجععا اإلداري ومععدى
حاجته إلا مصو جديدة و تعديلها لسد ي فراغ تلريعي فيه .سيما في المجا الضريبي
للحسعم فععي مسععألة اإلمةععاء بعم المععادة  151مععن مدومععة األوقعاف .مععع االمتمععاد غالبععا ملععا
المالحظعععة المظريعععة المجعععردة لمضعععمون تلعععك المصعععو  ،باإلضعععافة غلعععا االمتمعععاد ملعععا
االجتهادات القضعااية واألح عام القضعااية التعي قضعت بهعا المحعا م اإلداريعة بعدرجاتها ،التعي
تحععو المصععو المجععردة فععي المزامععات الوقةيععة إلععا مبععادن مسععتقرة ومسععلم بهععا ،و يضععا
االستعامة بر ي وتحلي الةقه اللي يمير الطري ويلقعي الضعوء معام المحعا م المتتصعة لمعا
تعتر تطاها.
إضافة إلا إمتمعاد المعمهي العوظيةي لتعزيعز البحعث بعمع ميعدامي واالسعتعامة بوتعاا وآراء
الموظةين اللين بح م مالمستهم لهلا المول من الممازمات تجعلهم تر معرفة بمعا يميعز ع
ممازمة ملا حعدة ومعا يطبعع مسعاطر واجعراءات هعله الممازمعات معام القضعاء ،ماهيعك معن
توجيهات األساتلة لووا االتتصا .
الخطوط العريضة للبحث:
لقد اقتضت طبيعة البحث المر بة تماوله في مقدمة وفصلين وتاتمة.
وتبعا لللك ،وفي إطار معالجتما إلل الية هلا البحث ،ارتأيما تقسعيم الموضعول إلعا الةصعلين
التاليين:
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الةصعع األو  :سمتصصععه لمعرفععة تصوصععيات الممازمععات اإلداريععة المتعلقععة باألصععو
الوقةية ،وللك في مبحتين ملا الل التالي:
تصصت المبحث األو للحديث من تصوصية مسطرة مزل مل ية األمالك الحبسية ألجع
الممةعة العامة.
وفي المبحث التامي تطرقعت فيعه لتصعةية الحعبى المعقعب والطععن فعي مقعرر التصعةية متعا
استوجبت المصلحة العامة و مصلحة المستةيدين للك .مع إبراز تصوصية الحبى المعقب
المستمدة من طبيعة الملك العام بصةة مامة.
ما الةص التامي :فتصصته لدراسة تصوصيات الممازمات الضريبية في المجا الوقةي،
وقد جاء في مبحتين ملا الل التالي:
المبحث األو  :تصصته لدراسة اإلطار القامومي للضرااب المةروضة ملا األوقاف.
ما المبحث التامي فتصصته لدراسة تصوصيات رقابة القضاء ملا الممازمعات الضعريبية
في المجا الوقةي.
وفي األتير مهيت البحث بتاتمة تتضمن هم االستمتاجات المتوص إليها في هله الدراسعة،
مع اال لارة إلا بعض التوصيات التي ظن مها مةيدة فعي زيعادة تةعيع دور مؤسسعة الوقعف
في متتلف مجاالت الحياة ،و ن يعتم تجديعد المصعو القاموميعة الممظمعة لهعا لسعد الةراغعات
التلريعية ،وجع الممازمة اإلدارية الوقةية تتضع لمسطرة تاصة ،ولمظام قامومي مستق
يدمم ف رة توفرها ملا تصوصية تمةرد بها ،و ن ت ون هماك تابات في الموضول.
وفي الختام :ال قو إمي قد مصمت من الزل  ،ول مي جهدت مةسي ملا قدر طاقتي لعلعي
وفع للصععواب ،فمععا ععان فيععه صععواب فمععن هللا ومععا ععان فيععه تطععأ فممععي و مععن اللععيطان،
و ستغةر هللا من للك،
فهو تير مسؤو و رم مأمو .

وآتر دمواما ن الحمد هلل رب العالمين.
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الفصل األول:
المنازعات اإلدارية المتعلقة باألصول الوقفية
تعتبعر الممازمعات الوقةيعة فعي المعادة اإلداريععة معن الموضعومات المتيعرة للجعد والمقععاش
مظرا لتصوصية الملك الوقةي اللبيهة بتصوصية الملك العام ،من حيث معدم قابليتعه للبيعع
و الععرهن و التةويععت و الحجععز ،و ععللك مععن حيععث دقععة تحديععد مجععاالت تععدت القاضععي
اإلداري في هلا المول من الممازمات.
فقضععاء اإللغععاء يقابلععه قضععاء التعععويض ،فهمععا ممععاد القضععاء اإلداري و بععاألحرى القضععاء
اإلداري بلاتععه ،فةععي هععلا الةص ع سععوف محععاو تبيععان مجععا تععدت ع مععن قاضععي اإللغععاء
وقاضي العقد فعي محعوريين ساسعين  :ولهمعا معزل مل يعة الملعك الحبسعي معن جع الممةععة
العامة ،وتاميهما الطعن فعي مقعرر تصعةية الحعبى المعقعب العلي يتيعر العديعد معن اإللع اليات
التي امت محط تدت القضاء ،بعد إبراز التصوصية المسطرية للمحورين محاولين إتراء
الموضول بالعم الميدامي فيما يت مسطرة مزل مل ية الوقف ،واالجتهعاد القضعااي ،ومعا
جاءت به ح ام وقرارات المحا م اإلدارية بدرجتيها.
فقبع التععوض فععي دراسععة ف ععرة مععزل مل يععة الملععك الحبسععي يجععب ن مبععد الحععديث مععن هععلا
الموضول امطالقا من إمطاء مبدة حو مظرية االمتداء المادي ملا الملك الحبسي.
لقد مرف القضاء اإلداري االمتداء المادي بأمه :مم مادي تمةيلي غيعر ملعرول معاى
بالمل يععة التاصععة و بالحريععات العامععة و بحقععو األفععراد و الجمامععات صععادر مععن سععلطة
إدارية في غير حالة الضرورة و الظروف اإلستتمااية بحيث يصعب ربطه بسعلطة اإلدارة،
مما يجع هله األتيرة تةقد االمتيازات المتولة لما سلطة مامة ،وتمعز ممزلعة األفعراد
العاديين  .ف تيرة هي الحاالت التي تلجأ فيهعا اإلدارة إلعا وضعع يعدها ملعا مقعارات مملو عة
للغير دون سلوك مسطرة معزل المل يعة ،تحعت غطعاء حالعة االسعتعجا بغيعة تحقيع مصعلحة
مامة ،فتتر بللك القامون وتجرد مملها من ية صةة إدارية وتةقد امتيازها سلطة مامة.
وامطالقا من للك ،فاالمتداء المادي هو مم ال صعلة لعه مطلقعا بتطبيع مع
تمظيمي ،و حتا بإحدى الصالحيات المسمدة لإلدارة.

قعامومي و

وبتصععو الةععر بععين االمتععداء المععادي والغصععب ،فهععو يتجلععا فععي ععون هععلا األتيععر ي
الغصب يتحق ممعد االمتعداء ملعا المل يعة العقاريعة دون سعلوك مسعطرة معزل المل يعة ،وقعد
تب ع ث ن تعرضععت مععالك األوقععاف لهععلا االمتععداء دون سععلوك مسععطرة مععزل المل يععة ألج ع
الممةعة العامة ،وبعبارة تعر وضعوحا فالغصعب هعو اسعتيالء اإلدارة ملعا مقعارات مملو عة
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للفراد دون سمد من القامون ،وللك بصةة داامة و مؤقتة ،في حين ن االمتداء المعادي هعو
مم و لم معن الغصعب ،بحيعث ال يمحصعر فعي االمتعداء ملعا المل يعة العقاريعة ،بع يلعم
15
يضا الحريات األساسية ،حرية التمق متال.
فموضول االمتداء المادي ملا األوقاف يطرح مسألتين مهمتعين :تتعلع ولهمعا باتتصعا
القضاء اإلداري بالمظر في قضايا االمتداء المادي ،وتاميهما التعويض من ضعرار امتعداء
اإلدارة ملا األمالك الوقةية.
اللك ن القضاء العادي بالمغرب ،قب إحداث المحعا م اإلداريعة ،هعو المتعت بعالمظر فعي
جميععع القضععايا بمععا فيهععا قضععايا االمتععداء المععادي ،سععواء تعل ع األمععر بقضععاء الموضععول و
القضاء االستعجالي .ل ن بدتو بالدما تجربة القضاء اإلداري طرحت إل الية االتتصا
بالمسبة لدماوى االمتداء المادي لإلدارة ،ه يستمر القضاء العادي في المظر فيها م تعؤو
إلععا القضععاء اإلداري .ول ععن المععادة  8مععن القععامون المحععدث للمحععا م اإلداريععة لععم تسععتتمي
صراحة قضايا االمتداء المادي من داارة االتتصا المومي لهله المحا م ،وتبقا المحا م
اإل دارية صاحبة الوالية العامة للمظر في جميع المزامات التي ت ون اإلداريعة طرفعا فيهعا معا
مدا ما استتمي ممها بتلريع تا و المتتصة مبدايا بالبت في طلبات مما التصعدي التعي
تعتبر في األص مزاما إداريا بطبيعته.
ويتمت الضرر المادي الماتي من امتداء الدولة و إحدى مؤسسعاتها ملعا مقعارات األوقعاف
العامععة فععي مععزل مل يععة هععله العقععارات جبععرا دون موجععب قععامومي يبععرر للععك ،وفععي تةويععت
الةرصة ملا األوقاف في استغال األراضي التي تم االمتداء مليه من طرف الدولة.
ولللك ،غالبا ما تلجأ وزارة األوقاف واللؤون اإلسالمية إلا إقامة دموى تطلب من تاللهعا
جبر الضررين معا ،وهي دموى التعويض من المزل الةعلي ومن الحرمان من االستغال ،
التي تقام في إطار القضاء اللام .
والمالحععظ ن القضععاء اإلداري غالبععا مععا يسععتجيب لطلععب األوقععاف ،فععيح م لهععا بععالتعويض
المطلوب بلقيه ،بعد ن يتتبت معن مل يعة األوقعاف للعقعار المعتعدى مليعه ويحمع المسعؤولية
للجهة المعتدية.16
ل ععن ممععدما يتعلع األمععر بمععزل مل يععة الملععك الحبسععي ألجع الممةعععة العامععة ي تحععت لريعععة
الممةعة العامة ،متحدث من مزل مل ية وقف بعد سلوك مسطرة محددة قاموما و ي تعر فعي
هله المسطرة يدت في مظرية االمتداء المادي ،حيث م الةص  4من الظهيعر اللعريف
المؤرخ ب س 6مايو  1982ع الصادر بتمةيل القامون رقم  7.81المتعلع بمعزل المل يعة ألجع
 15بومبيد الترابي ،ظاهرة االمتداء المادي وإل الية مق المل ية العقارية لةاادة الدولة ،مجلة القضاء اإلداري ،العدد األو  ،لسمة . 2012
 16مبد الرزا الصبيحي ،الحماية المدمية للوقاف العامة بالمغرب ،مملورات وزارة األوقاف واللؤون اإلسالمية  1430ه 2009/م.
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الممةععة العامعة و بعاالحتال المؤقعت ملعا معه  :ال يجعوز معزل مل يعة المبعامي لات الصععبغة
الديمية المعدة إلقامة اللعاار الديمية المععدة إلقامعة اللععاار الديميعة و علا المقعابر و العقعارات
17
التابعة للملك العام والمملاات العس رية .
ومستلف من هلا الةص ن الملرل استتما المبامي المعدة إلقامة لعاار العدين اإلسعالمي و
المقابر اإلسعالمية ل ومهعا تعدت فعي حيعز الملعك العمعومي ،معا غيرهعا معن العقعارات التابععة
للملك الحبسي عدور القعرآن وال تاتيعب القرآميعة التعي ت عون مسعتقلة معن المسعاجد فعال تعدت
18
ضمن مضافاتها.
مععا فيمععا يتعلع بععالطعن فععي مقععرر تصععةية الحععبى المعقععب ،مع الةصع  3مععن ظهيععر
 1977/10/9المتعلع باألحبععاى المعقبععة ملععا مععا يلععي  :يم ععن تصععةية الحععبى المعقععب و
الملترك بمبادرة معن السعلطة الم لةعة بلعؤون االوقعاف إلا تبعين لهعا ن المصعلحة العامعة و
19
مصلحة المستةيدين تستوجب للك.
ويتضح لمعا معن هعلا الةصع ن الملعرل مهعد العا السعلطة الم لةعة بلعؤون األوقعاف تصعةية
الحععبى المعقععب إلا دمععت إلععا للععك المصععلحة العامععة و مصععلحة المسععتةيدين ،الععلين يم ععمهم
الطعععن فععي مقععرر التصععةية المتتععل مععن لععدن لجمععة التصععةية ،حسععب المععادة  123مععن مدومععة
األوقاف في حالة مدم موافقتهم مليعه ،والتعي جعاء فعي مصعها  :تعتم تصعةية األوقعاف المعقبعة
20
بمبادرة من إدارة األوقاف ،و بطلب من غلبية المستةيدين.. .
وطبقا لما سب سوف مةرد ل

جزء و محور مبحتا مستقال وللك ملا المحو االتي :

المبحااث األول :المنازعااات اإلداريااة المتعلقااة بناازع ملكيااة األوقاااف ألجاال المنفعااة العامااة
المبحث الثاني  :المنازعات اإلدارية المتعلقة بتصفية األحباس المعقب

 17الةص  4من الظهير اللريف رقم  1. 81. 254مؤرخ ب  11من رجب  1402س 6مايو  1982ع الصادر بتمةيل القامون رقم  7. 81المتعل
بمزل المل ية ألج الممةعة العامة وباالحتال المؤقت.
 18الد تور مبد الرزا الصبيحي ،العقارات الحبسية ومزل المل ية للممةعة العامة ،مملور بمجلة الواضحة ،العدد  ،1لسمة . 2003
 19الةص  3من الظهير اللريف بمتابة قامون رقم  83.77.1بتاريخ  24لوا  1397س 8ا توبر 1977ع في لأن األحباى المعقبة و الملتر ة .
20المادة  123من مدومة األوقاف س ظهير لريف رقم  1. 09. 236صادر في  8ربيع األو  1431س 23فبراير  2010ع.
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المبحث األول :المنازعات اإلدارية المتعلقة بنزع ملكية األوقاف من أجل المنفعة العامة
إن المقصعود بمعزل المل يععة للممةععة العامععة هعو قيعام السععلطة اإلداريعة بحرمععان المالعك مععن
مقاره جبرا لتتصيصه للممةعة العامة مقاب تعويض ماد .21
فقععد تععو الملععرل لععإلدارة ،مععن تععال القععرارات اإلداريععة واالمةراديععة سععلطات وامتيععازات
تم مها من دااها لوظااةها ،وتعرف هله السلطات بامتيعازات السعلطة العامعة ،وتعدت ضعمن
هله االمتيازات قرارات مزل مل ية العقارات الحبسية ألج الممةعة العامة.
وقد صبح القضاء في الدو التعي تععرف بالمتقدمعة ،القضعاء الةرمسعي ،يلععب دورا مهمعا
في ابت ار مدد معن الضعوابط التعي م متعه معن التوفيع بعين حع األفعراد فعي التملعك وحاجعة
المجتمع إلا تحقي مصلحة معيمة .وقد تم له هلا التوفي بما بسطه من رقابة ملا ملاريع
مزل المل يعة للممةععة العامعة ،إل لعم ي تعف بمجعرد بسعط هعله الرقابعة ملعا مقعدار التععويض
اللي يعطي للفراد موضا مما امتزل من مل يتهمعا ،وتقعدير معدى ةايعة هعلا التععويض ،بع
امتععدت رقابتععه لتلععم يضععا مراقبععة مععدى مالءمععة ملععاريع مععزل المل يععة ،والمظععر فععي مععدى
االلتزام فيها بالحدود التي تحعو دون ن ت عون مصعادمة لمصعلحة مامعة تعرى هعي ولعا
22
ممها.
ما رقابة القضاء المغربي ملا ممليات مزل المل ية للممةعة العامة مازالت حبيسة المظر في
التعويض ،ولم تر بعد إلا تقرير مبد إلغاء قرار إمالن الممةعة العامعة ،وإن امعت همعاك
23
بعض االستتماءات المحدودة والتي لم تص إلا درجة تل ي اتجاه قضااي.
ومن هم ما يمبغي االلتةات اليه ،ن هماك تدت تلريعي يرمي إلا تعدي الةص الرابع من
قامون مزل المل ية رقم  ،81.7واللي يحدد العقعارات المسعتتماة معن معزل المل يعة حيعث جعاء
في مصه  :ال يجوز مزل مل ية المبامي لات الصبغة الديميعة المععدة إلقامعة متتلعف اللععاار
و لا المقابر والعقارات التابعة للملك العام و المملاات العس رية .
غيععر ن ظهيععر  1951المتعل ع بمععزل المل يععة للممةعععة العامععة قب ع تعديلععه بظهيععر  06مععاي
 ،1982لم ي ن يستتمي من المبامي المععدة إلقامعة اللععاار الديميعة إال المسعاجد و األضعرحة
فقط ،فلما صدر ظهير  06ماي  ،1982استعم صيغة المبامي لات الصبغة الديمية المععدة
إلقامة متتلف اللعاار الديمية  ،وهعي صعيغة مامعة يمبغعي ن تحمع ملعا ممومهعا .وه علا
ي ون المقصود ممها المبامي التي تتوفر ملعا مظعاهر تارجيعة و داتليعة و الهمعا مععا

 21محمد األمر  ،القامون اإلداري المغربي ،الجزء التامي ،مملورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتممية ،العدد  61م رر. 2009 ،
 22الد تور مبد الرزا الصبيحي ،العقارات الحبسية ومزل المل ية للممةعة العامة ،مملور في مجلة الواضحة العدد األو  ،لسمة . 2003
. 411- 402
 23ميمة جبران  :القضاء اإلداري – دموى القضاء اللام
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تتبععت إمععدادها إلقامععة اللعععاار .. .مععع ضععرورة التأ يععد ملععا ن األمععر يتعل ع بالمبععامي ال
24
باألراضي.
واللك ن هله المبامي هي مقعارات وقةيعة بصعريح ممطعو الةصع السعادى معن ظهيعر
األما ن المتصصة إلقامة لعاار الدين اإلسالمي السالف الل ر ،وقد استتماها الملعرل معن
مزل المل ية لما لها من قدسية ممد المسلمين غير مه حياما يعتم معزل مل يعة مقبعرة بغعرض
توسيعها إال مه يتم تغيير وجهة التتصي لتصبح محطة طرقيعة ،همعا معدم احتعرام الجهعة
المازمععة للغععرض مععن مععزل المل يععة ،ومععدت فععي مظريععة االمتععداء المععادي ملععا ملععك حبسععي
مستتما ومتص لللعاار الديمية فقط بم القامون .
فةععي الواقععع العملععي مجععد ن المقععابر صععبحت مععاللا للعديععد مععن الجمامععات المحليععة لتمةيععل
25
ملاريعها.
ومظرا لإلل االت المطروحة في هلا الموضول ،ارتايمعا تسعليط الضعوء ملعا التصوصعية
المسطرية لمزل مل ية الملك الوقةي ألج الممةععة العامعة ،محعاولين فعي هعلا المبحعث تبيعان
الدور الرقابي للقضاء اإلداري في هلا المجا من تال بعض االجتهادات القضااية.
و للوقوف ملا حقيقة وجوهر اإلل الية ،ارتايما اإلحاطة بالتصوصية المسطرية اإلداريعة
و القضااية لمزل مل ية الوقف في مطلب و  ،قب التطر لمماقلعة األح عام القضعااية و معا
جاد به االجتهاد القضااي اإلداري في مطلب تان .

المطلب األول :الخصوصيات المسطرية لنزع ملكية الوقف ألجل المنفعة العامة
المطلب الثاني :الدور الرقابي للقاضي اإلداري خالل مسطرة نزع ملكية الوقف

.89
 24البلير باجي لرح قامون مزل المل ية ألج الممةعة العامة  :ال تاب األو ،
 25قرار المجلى األملا سمح مة المقضع  3288الصادر بتاريخ  9غلت ،2014في الملف المدمي مدد 2009/ 1/ 4329
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المطلب األول :الخصوصيات المسطرية لنزع ملكية الوقف ألجل المنفعة العامة

إن األمععالك العقاريعععة الحبسعععية هعععي المقصعععودة بمعععزل المل يعععة ،إل ال يم عععن معععزل مل يعععة
الممقوالت إال إلا صبحت ت تسي صبغة مقارية معن طريع الضعم واالمعدما ي مقعارات
بالتتصي  ،ويلم مةهوم العقار موضعول معزل المل يعة ،رضعا ،فضعاء ،ال بمعاء مليهعا و
رضا مبمية يا ان ما مليها من بماء .
و معا سععبقت اإللععارة ن الملععرل المغربععي فععي ظهيععر  ،1982اسععتتما فقععط المبععامي المعععدة
إلقامعة لعععاار العدين االسععالمي ،مععا غيرهعا مععن العقعارات التابعععة للملععك الحبسعي فإمهععا غيععر
26
مستتماة من مزل المل ية.
وبمععا ن الملععرل لععم يةصععح مععن سععبب هععلا التمييععز ،و إممععا ا تةععا فععي الةصع التععامى مععن
الظهير المتعل بالملك العمومي بوصف هلا الملك بأمه لو ممةععة مامعة ،فعإن معيعار الممةععة
العامععة يبععدو لمععا غيععر ععاف لتةضععي األمععالك العموميععة ملععا األمععالك الحبسععية ،ألن هععله
األتيرة يضا وتاصة األحباى العامة ،وهي لات ممةععة مامعة ،وقعد مع ملعا للعك ظهيعر
 16لعبان  21/ 1331يوليوز , 1913المتعلع بمظعام تحسعين حالعة األحبعاى العموميعة فعي
بابه التامى ،واللي جاء فيه  .......معا يؤتعل ممعه يضعا س ي معدتو الحعبىع معا تقعام بعه
لعععاار الععدين ،وتعلععيم العلععم ،و إمامععة العلمععاء ،و األممععا التيريععة ،و المصععلحة العموميععة
العااد مةعها ملا المسلمين .
امعت ومعا تعزا تضعطلع
وليى هماك دما لعك فعي ن األحبعاى العامعة ملعا التصعو
بأدوار مهمة وتؤدي و ظعااف متتلةعة .وال يم عن ألحعد ن يجعاد فعي عون الوقعف بعالمغرب
غدا ضمن م ومعات التعروة الوطميعة ،يلع جعزءا مهمعا يسعتةيد ممعه المجتمعع بأ ملعه ،ويسعد
حاجات ساسية غةلت ممها الدولة ،و مجزت من سدها .
وبماء مليه ،فإن مدم استتماء جميع العقعارات التابععة للملعك الحبسعي معن معزل المل يعة ،معا
27
استتميت جميع العقارات التابعة للملك العام تبقا مرا غير مبرر.
ومظرا لتصوصية مزل مل ية العقارات الحبسية المتمتلة في دورها في المجتمع ،وحتا فعي
الجامععب الروحععي مظععرا لقدسععيتها وداللتهععا ملععا االمتمععاءات العقااديععة الملهبيععة ،فععإن مدومععة
 26ظهير لريف رقم  1. 81. 254مؤرخ ب  11من رجب  1402س 6مايو  1982ع الصادر بتمةيل القامون رقم  7. 81المتعل بمزل المل ية
ألج الممةعة العامة و باالحتال المؤقت .
 27الد تور مبد الرزا الصبيحي ،العقارات الحبسية ومزل المل ية ألج الممةعة العامة ،مملورات مجلة الواضحة العدد  1لسمة . 2003
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األوقععاف الجديععدة جعععا ءت بمسععتجد مسعععطري فععي مععع المععادة  59يتعلععع األمععر بضعععرورة
الحصو ملا إلن وموافقة صريحة حيث مصت المادة  59ملا مه  :ال يجعوز معزل مل يعة
العقارات الموقوفة وقةا ماما معن جع الممةععة العامعة إال بموافقعة صعريحة معن قبع السعلطة
28
الح ومية الم لةة باألوقاف .
ولإللارة إن الةص  4من ظهير  1982السلف الل ر يممع ممعا ليا معزل مل يعة العقعارات
لات الصبغة الديمية و لا المقابر ،إال مه و ما سلةما القو ان المادة  59الترطت الحصو
ملا موافقة صريحة من إدارة األوقاف ،تم إضافة الا للعك مجعد ن همعاك مقعارات حبسعية
يجوز مزل مل يتها دون التوقف ملا موافقة إدارة األوقاف وهي العقارات الوقةية التاصة.
فالمادة  59التعي جعاءت بهعا مدومعة األوقعاف الجديعدة لعم تحعدد يةيعة صعدور هعله الموافقعة
تابي م لةوي؟ ل ن مادام األمر يتعل بعقعارات فإمعه المجعا للحعديث
الصريحة ه بل
من تصرفات لةهية ،يضا الموافقة الضعممية و التعزام االدارة السع وت ال يجعوز بع يجعب
اصدر موافقة صريحة.
فطبقا لمعا سعب فمعزل مل يعة األمعالك الحبسعية العامعة ال تعتم إال بموافقعة صعريحة معن إدارة
األوقاف من طريع إجعراءات ومسعطرة ،لعبيهة تمامعا بمسعطرة معزل المل يعة بصعةة مامعة
حيث تتم مموما مبر مرحلتين :المرحلة اإلدارية والمرحلة القضااية ول ممعا فعي هعلا البحعث
سععوف معم ع ملععا بحععث هععله المسععطرة وفقععا لمععا معمععو بععه فععي وزارة األوقععاف اللععؤون
االسالمية.
الفقرة األولا  :الخصوصايات المساطرية فاي المرحلاة اإلدارياة لنازع ملكياة الوقاف ألجال
المنفعة العامة
تبتدن هله المرحلة باإلمالن من الممةععة العامعة بمرسعوم يتتعل بعاقتراح معن العوزير المعمعي
باألمر 29،وتعتم هعله المرحلعة معا هعو معمعو بعه فعي وزارة األوقعاف واللعؤون اإلسعالمية
مبر مراح هي:
 :1البحث اإلداري لنزع ملكية الملك الحبسي
تقععوم وزارة األوقععاف بت ععوين ملععف البحععث اإلداري الععلي يتضععمن تصععميما تجزيايععا ،و
ملرول مقرر التتلي وبتوجيه ملف البحث اإلداري في ربعة مظاار الا الجمامات المعمية،
قصد التعلي مرفوقا بإمالن باإليدال ودفتر المالحظات والتصريحات يةتح في وجه العمعوم
تال ج لهرين ويومين من ج تلقي مالحظاتهم وتصريحاتهم بلأن مملية مزل المل ية،
 28المادة  59من مدومة االوقاف ،الصادرة بمقتضا الظهير اللريف في  8ربيع األو  1431س 23فبراير  2010ع ،الجريدة الرسمية مدد
 – 5847فاتح رجب  1431س 14يوميو 2010ع.
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و لهادة االيدال والملر و التعلي  .فبععد التوصع بملعرول مقعرر التتلعي لعوزارة االتصعا
معن جع الملععر فععي جريععدتين مععألون لهمعا بملععر اإلمالمععات القاموميععة ،و ععللك إلععا المطبعععة
الرسمية قصد الملر بالجريعدة الرسعمية معع الحعر ملعا تعزامن تعواريخ الملعر معع تعاريخ
بداية البحث اإلداري .
.يععتم مبالععرة إجععراءات تقييععد ملععرول مقععرر التتلععي مرفوقععا بالتص عميم التجزياععي مععن ج ع
الحصو ملا لهادة التقييد ملا المحو التالي :
 .يوجععه المقععرر إلععا المحافظععة العقاريععة مععن ج ع التقييععد بالرسععم العقععاري بالمسععبة للعقععار
المحةظ ،وبسج التصرفات بالمسبة للعقار في طور التحةيظ سالةص  84من ظهير التحةيظ
العقاري ع.
 .يععتم إيععدال ملععرول مقع رر التتلععي بالمسععبة للعقععارات غيععر المحةظععة ب تابععة ضععبط المح مععة
سالةص  455من .م.م ع ،بعد الحصو ملا ملعف
اإلدارية قصد تقييده بالسج التا
البحععث اإلداري مععن الجمامععة العقاريععة مععن ج ع التقييععد بالرسععم العقععاري بالمسععبة للعقععار
المحةظ ،وبسج التعرضات بالمسبة للعقار في طور التحةيظ سالةص  84من ظهير التحةيظ
30
العقاري ع.
.يععتم إيععدال ملععرول مقععرر التتلععي بالمسععبة للعقععارات غيععر المحةظععة ب تابععة ضععبط المح مععة
اإلدارية قصد تقييده بالسج التا  .سالةص  455من .م.مع
بعد الحصو ملا ملف البحث اإلداري من الجمامة ،يعتم إمعداد ملعرول مقعرر التتلعي فعي
صععيغته المهاايعععة ،وتوجيعععه الملععف إلعععا االدارة المر زيعععة التعععي تتععولا إمعععداد معععل رة تقعععديم
وإتضال ملرول المقرر و التصميم للتألير مليه من طرف وزير المالية ووزير الداتلية،
تم توجيهها إلا األمامة العامة للح ومة قصد التوقيع و الملر بالجريدة الرسمية .
تقوم الوزارة بإمجاز االلهار الت ميلي لهلا المقرر بعد ملره بالجريدة الرسمية سالةصع 8
من قامون مزل المل ية ع ،و للك بالعم ملا ملعر اإلمعالن بلعأن هعلا المقعرر فعي جريعدتين
وتعليقه بم اتب الجمامة المعمية .
 :2تحديد الثمن
تعم وزارة األوقاف و اللؤون اإلسالمية ملا جمع اللجمة اإلداريعة للتقيعيم بتعاريخ صعدور
مقرر التتلي سالةص  42من قامون مزل المل ية  81.7ع ،وتتألف هله اللجمة سالةص  7من
المرسوم التطبيقيع من مضاء داامين و مضاء غير داامين:
30

مسطرة مزل المل ية ،مملورات وزارة االقتصاد والمالية ،مديرية مالك الدولة.
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األعضاء الدائمون:
 ممت السلطة المحلية بصةته رايسا وزير األوقاف ومن يموب ممه ممتع قعابض التسععجي و التمبعر و علا الضععرااب المبالعرة والرسعوم المماتلععةلها
 ممت اإلدارة التي يجري مزل المل ية لةاادتها.األعضاء غير الدائمون :
 ممت مصالح التعمير إلا تعل األمر بأراض حضرية الممت اإلقليمي لوزارة الةالحة و من يموب ممه إلا تعل األمر بأراض قروية .يتم إمداد المحضر من قب العوزارة ،ويوقعع معن قبع مضعاء اللجمعة تعال مةعى االجتمعال
31
ويوجه للوزارة قصد المصادقة.
إن تالصة المرحلة اإلدارية لمزل مل ية األمعالك الحبسعية ،تتجسعد فعي تمصعي الملعرل
ملا إجراءات قامومية يمبغي احترامها بلان مقرر اإلمالن ملا الممةعة العامة ،وتتجلا فعي
ملر المقرر في الجريدة الرسمية و جريدة ترى لإلمالمات القامومية ،وتعلي مصه ال ام
بم اتععب الجمامععة التععي فيهععا العقععار الحبسععي المقععررة مععزل مل يتععه ويم ععن ن ت عتم التععدابير
المل ورة بجميع وساا اإللهار األترى المالامة .
فةي حالة اللجوء الا محاولة االتةا بالتراضي بين وزارة األوقاف والجهة المازمة و التي
صععبحت اتتياريععة بمقتضععا قععامون  1982بعععدما امععت إجباريععة  ،32فاالتةععا بالمراضععاة
حسب الةص  37من قامون مزل المل ية رقم  81.7ميز بين حالتين :
الحالة األولا  :ون صاحب الح يقيم بم ان موقعع العقعار الحبسعي وتعم اإلتةعا بيمعه وبعين
مازل المل ية –وف مقرر التتلي –ملا التمن اللي حددته لجمة التقويم وملا يةيات تةويت
العقار الممزومة مل يته ،فإن هعلا اإلتةعا يحعرر فعي محضعر معام السعلطة اإلداريعة المحليعة
التابع لها موقع العقار.

31

مسطرة مزل المل ية ،مملورات وزارة واالقتصاد و المالية .مديرية مالك الدولة.

21
MarocDroit.Com

ما ممدما تتعدت السعلطة اإلداريعة المحليعة وتضعةي طعابع الرسعمية ملعا اإلتةعا  ،في ةعي ن
يقععر مض عمون المحضععر مليععه ويصععرح بةهمععه لععه ،وتسععج بعععد للععك موافقتععه ملععا للععك
المضمون في المحضر مت واف ملا للك فعال .
مععا الحالععة التاميععة :إلا عان صععاحب الحع ال يقععيم بم ععان موقععع العقععار ،في ةععي اإلتةععا وفع
قوامعععد القعععامون التعععا بواسعععطة مقعععد مرفعععي و معععدلين ،و يبلعععل إلعععا السعععلطة اإلداريعععة
33
المتتصة.
فإلا مجحت مملية اإلتةا بالتراضي ،يتم تحديد مبلعل التععويض مراضعاة بعين الجعامبين ،فعإن
للععك يعةععي مععن التععوض فععي المرحلععة القضععااية لمععزل المل يععة للممةعععة العامععة ،و إلا حص ع
الع ى يتم المرور للمرحلة الموالية وهو ما سوف مراه في الةقرة التامية .

الفقرة الثانية  :الخصوصيات المسطرية فاي المرحلاة القضاائية لنازع ملكياة الوقاف ألجال
المنفعة العامة
تبد هله المرحلة في الحالة التعي ال يعتم فيهعا االتةعا بالتراضعي بعين اإلدارة ومالعك العقعار
المععراد مععزل مل يتععه ،و هععي تلععتم ملععا  3مماصععر الحيععازة ،مق ع المل يععة ،وتحديععد مبععالل
التعويض .
 :1إيداع مقالي الحيازة ونزع أو نقل ملكية الملك الحبسي
ت ون حيازة اإلدارة للملك الوقةي في إطار مزل مل ية الوقف في حالتين :
في حالعة االتةعا معن طريع التراضعي معع دفعع تععويض احتيعاطي ،والحالعة التعي تعتم فيهعا
الحيازة قسرا ممدما يةرض ملك العقار الوقةي للك ،و بالمسبة للوقاف العامة دون موافقة
صريحة من لدن إدارة األوقاف .
و المعقععب ،فإمععه يتعععين ملععا طالععب مععزل المل يععة التوجععه إلععا
مععا مقععارات الوقععف التععا
المح معة اإلداريعة التععي تبعت فعي المسععتعجالت الواقعع العقععار فعي تعراب مةولهععا لتقعديم طلععب
ألجع الح ععم لععه بحيععازة العقععار مقاب ع دفععع مبلععل التعععويض المقتععرح ،وال يجععوز ن يععرفض
القاضي هله الحيازة إال إلا امت المسطرة المتبعة من اإلدارة قابلة لإلبطا .
فاإلجراءات المتبعة في هله المرحلعة حسعب وزارة األوقعاف و اللعؤون االسعالمية تعتم ملعا
الل التالي :
 33مظاهر الحماية القامومية والقضااية لح المل ية من تال قامون مزل المل ية والعم القضااي ،بحث لمي دبلوم الماستر في القامون العام وحدة
اإلدارة و المالية العامة بطمجة ،السمة الجامعية . 2011/2010
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يتم إيدال مقالين افتتاحين للعدموى لعدى المح معة اإلداريعة تعال جع سعمتين معن تعاريخملر مقرر التتلي بالجريدة الرسمية سالةصلين  17و 18من م ن م ع:
 .المقا األو استعجالي يرمي إلا اإللن بالحيازة مقاب التعويض المقترح .
 .المقا التامي في الموضول بلأن التصريح بمق المل ية وتحديد التعويض المهااي .
ويتم إرفا

من المقالين بالوتاا التالية:

مستة صلية من :
 .لهادة بملر ملرول مقرر التتلي
 .لهادة بملر مقرر التتلي
مستة طب األص من :
 .مقرر التتلي
.ملرول مقرر التتلي المملور بالجريدة الرسمية
.دفتر المالحظات والتصريحات
.لهادة باإليدال والملر و التعلي
.التصميم المرف بملرول مقرر التتلي
 .لهادة بتعلي مقرر التتلي
 .لهادة بالتقييد بالمسبة للعقار غير المحةظ ،ولهادة مقارية بالمسعبة للعقعار المحةعظ و فعي
طور التحةيظ.
.جريدة مدد.. .تم بها ملر مقرر التتلي
 .جريدة مدد تم بها ملر اإلمالن بلأن مقرر التتلي
.تةويض التوقيع
: 2إجراءات المسطرة القضائية
 .دموى الحيازة
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تحص وزارة األوقاف ملا األمر الصادر بالحيازة وهو غير قاب للتعرض و االستاماف
ب .دموى الموضول
فةععي دمععوى الموضععول يمبغععي ملععا وزارة األوقععاف المععرور بالمراحعع الععتالث للععدموى،
المرحلة االبتدااية واالستامافية ومرحلة المقض:
 المرحلة االبتدااية :تال هله المرحلة تقوم وزارة األوقاف باإلجراءات التالية :
إمداد مل رة توضيحية يتار فيها الةص  20من  .ن .م ،وتسعليمها للتبيعر المععين معنطرف المح مة .
إمداد مل رة تعقيب ملا تقرير التبرة تتضمن مالحظات حو مدى تقيد التبير بمقتضيات
الةص ع  63مععن  .م وبععاحترام ممطععو األمععر التمهيععدي وتقيععده بتضععمين تقريععره مماصععر
مقارمععة ملععابهة للعقععار موضععول التبععرة ،مععن حيععث سالمسععاحة – الموقععع – االسععتعما –
التجهيععز. .عو ععلا الطريقععة التععي امتمععدها التبيععر لتحديععد الععتمن ومععدى احترامععه لمقتضععيات
الةص  20اماله .
المرحلة االستامافية :
تقوم وزارة األوقاف و اللؤون اإلسالمية بإمداد مقا استامافي فور صدور ح م
يحدد تعويضا يةو معرض الدولعة وفعي حالعة وقعول التبليعل فعان االسعتاماف يقعدم داتع
اج  30يوما من تاريخ هلا التبليل.
مرحلة المقض:
إمداد وزارة االوقاف لعريضة المقض تال لهر معن التبليعل و علا المعل رات الجوابيعة
وتمحصر وجه المقض في امعدام التعلي و مقصان التعلي باإلضافة إلا تر القامون .
 :تبليل وتمةيل األح ام القضااية :
تقععوم وزارة األوقععاف واللععاون االسععالمية بالحصععو ملععا القععرار القضععااي وبملععر
ملتصععه بجريععدة و تععر ،وتعليقععه بمقععر الجمامععة إلا ععان العقععار غيععر محةععظ وبتقييععده
بالرسم العقاري بالمسبة للعقار المحةظ ،وبسج التعرضات سالةص  84معن ظهيعر 12
غلت  1913ع،إلا ان العقار في طور التحةيظ .
بالمسبة للعقارات غير المحةظة يتم إيدال مطلب تحةيظ من ج تأسيى رسم مقاري في
اسم الدولة .سالةص  37من قامون مزل المل ية ع.
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3أداء التعويض االحتياطي و التكميلي
يععتم داء التعععويض االحتيععاطي بمععاء األمععر االسععتعجالي الصععادر بععاإللن بالحيععازة ،و
التععويض الت ميلعي بمععاء ملعا الح عم المهععااي الصعادر بمقع المل يععة التعي مهعد الملععرل
بمقلها إلا القاضي المتت  ،إال إلا الحظ في المسطرة وجها من وجه مدم الملرومية
مرور األص ممد رفع الدموى .
ويتم مق المل ية بإيدال معازل المل يعة طلبعا لعدى المح معة االداريعة ،الواقعع الملعك فعي
مةولها تال السمتين المواليتين لقرار مزل المل ية ،فيتولا رايى المح مة المتتصة و
القاضي المةوض من قبله إصدار ح م يقضي بمق المل ية .
ومليه يتم داء للك التعويض بطريقتين  :األداء المبالر و من طري االيدال
األداء المبالر :
بعد تحديد التعويض حسب الةص  20من قامون معزل المل يعة ،يعتم داءه مبالعرة لةااعدة
المالك إلا امت الوضعية القامومية للعقار سليمة ،وفي حعا التعوفر ملعا جميعع الوتعاا
يتم مبر مرحلتين :
االلتزام بالمةقةاألداء:االلتزام بالمةقة
ي ون ملف االلتزام باستترا بيان االلتزام معن التطبيع  ،وتوقيععه معن طعرف وزيعر
األوقععاف ,وارفاقععه بعععدة وتععاا ممهععا مقععرر التتلععي ،و لععف حسععاب األداءات والودااععع
التا بهياة المحامين التي يمتمي إليها المحامي م ون من  24رقم في حالة تمةيل ح م
يموب فيه المحامي سالةص  57معن قعامون المحعامي ع ،ولعهادة تةيعد تقييعد الح عم الماقع
للمل ية بالسج التا  .سالةص  455من .م.مع.
ب:مرحلة األداء
يهيأ ملف األداء اللي يتضعمن األمعر بعاألداء وورقعة اإلصعدار مسعتترجين ومعوقعين،
معن قبع راععيى قسعم اللعر اء العععامون ومعرفقين بعمةى الوتععاا ملعف االلتعزام ويوجععه
الملف إلا التازن اإلقليمي للتأليرة .
اإليدال :
يودل مبلل التعويض المح عوم بعه بصعمدو اإليعدال والتعدبير ،الةصع  30معن قعامون
مزل المل ية ،وي ون ملف اإليدال متضمما لمقرر إيدال موقع من طرف وزير األوقعاف
ومرفو بوتاا إتبات إجراء المسطرة .
ويوجه الملف إلا التازن اإلقليمي للتأليرة ،وفي حالة رفع سباب اإليدال يتم :
-تهيئ مقرر رفع اليد موقع من طرف وزير األوقاف
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إمجععاز االلععهار لمععدة سععتة لععهر بالمسععبة للعقععارات غيععر المحةظععة سالةص ع  30مععن.ن.مع
وفي حالة حدوث تعرض تال فترة اإللهار يبقا التعويض مودما إلا ن يصدر قرار
قضااي بتعيين المستةيد من التعويض ،و ن يدلي األلتا المةترض امهم لوو الحقو
34
برفع يد صحيح ومقبو من التعرض المقدم.
فةععي هععلا اإلطععار سععوف مععدر ممععال لجععداو توضععح المسععبة المهمععة مععن األهععداف
المسععطرة التععي حققتهععا وزارة األوقععاف للرفععع مععن مردوديععة الممازمععات اإلداريععة ،فيمععا
يتع ملةععات مععزل مل يععة األوقععاف ألج ع الممةعععة العامععة ،همععاك إجععراءات متتععلة مععن
طرف مظارات األوقاف لتدبير هله الملةات اهمها :
اإلسرال بإمجاز محاضر المعايمة وإتبات حالة واقعة امتداء معادي ملعا األمعالكالحبسععية فععي بععدايتها ،ورفععع دمععوى اسععتعجالية مععن جعع إيقععاف االلععغا  ،والمطالبععة
بالتعويض من االمتداء المادي.
التأ ععد مععن السععو العقاريععة للممطقععة التععي يوجععد بهععا الملععك الحبسععي ممععد المطالبععةبالتعويض ،في حاالت مزل المل ية واالمتداء المادي .
التر يز فعي دفومعات المظعارة –فعي حالعة االمتعداء المعادي –ملعا المطالبعة بعالتعويضملا ساى الحرمان الداام من العقار المحت .
احترام المقطة المتعلقة بمزل مل ية المقعابر ،طبقعا لمقتضعيات المعادة الرابععة معن قعامونمزل المل ية للممةععة واالحعتال المؤقعت رقعم ،7/81التعي تسعتتمي المقعابر والمبعامي لات
الصبغة الديمية المعدة إلقامة اللعاار الديمية من داارة العقارات.
الجمعععع فعععي دمعععاوى التععععويض معععن االمتعععداء المعععادي ،بعععين التععععويض معععن الضعععرروالحرمان من االستغال .
الجمع في دماوي التعويض من االمتداء المادي مام المحا م اإلداريةإضععافة العععا للعععك سعععوف متمععاو يضعععا الجعععداو اآلتيعععة التععي تةصععع المبعععالل الماليعععة
المستتلصة تال هله السمة :
 1المبععالل الماليععة المستتلصععة مععن فععتح ملةععات تمةيليععة للح ععام والقععرارات القضععااية
المهااية لصالح األوقاف :

34

مسطرة مزل المل ية ،مملورات وزارة االقتصاد والمالية ،مديرية مالك الدولة.
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 2المبالل المالية المستتلصة من مسطرة الصلح
مراماة ممها للبعد االجتمامي لحالعة بععض الم تعرين ،وضععت العوزارة مجمومعة معن
المبادن األساسية ،لعرط ضعروري لقبعو طلبعات الصعلح والتمعاز معن تمةيعل األح عام
القضااية الصعادرة لصعالح األوقعاف ،بمعا يضعمن مصعالح جميعع األطعراف ،تمتلعت فيمعا
يلي:
 قصر مدة التماط داء جميع ال ديون المترتبة من المحالت موضول طلب الصلح وللك إلا تاريخ تقديم الطلب اإلدالء بأسباب جدية للتماط27
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 داء جميعععع الصعععواار القضعععااية المترتبعععة معععن اإلمعععلارات والعععدماوى الموجهعععة فعععيالموضول
 داء مبالل التعويض من التماط في حالة الح م بها.وتوزل مبالل الديون الم ستتلصة من تال هله العملية في بعض المظارات االتي :

ما فيما يت التععويض همعاك المبعالل المستتلصعة معن تمةيعل األح عام المتعلقعة بمعزل
مل ية راضي وقةية :
سةرت الجهود المبلولة تال هله السمة ،في لأن سلوك السعب ال ةيلعة بتمةيعل األح عام
والقرارات القضااية المهااية القاضية بممح الوزارة تعويضات ماديعة معن المعزال الةعلعي
لمل يعة راضعي حبسععية ،معن تم عين الععوزارة معن اسعتتال المبععالل المدرجعة بالجععدو
االتي :

ما يم ن قولعه بععد اسعتعراض اللع الميعدامي للمرحلعة التاميعة لمسعطرة معزل مل يعة
الوقف ،هو ن المرحلة القضااية من مسطرة مزل مل ية األوقاف ألج الممةععة العامعة،
ال تتيح ي إم امية لمماقلة مدى توفر الممةعة العامة في ملعرول معزل المل يعة ،فعدموى
مق الحيازة بتصوصعيتها وطبيعتهعا االسعتعجالية ال تسعمح بمتع هعله المماقلعة التعي لهعا
مالقة بالجوهر ،إل تمحصر مهمة قاضي المسعتعجالت فعي هعله العدموى فعي التأ عد معن
احترام الجهة المازمة للمسطرة وللغرض من ج مزل المل ية ،واللي ال تدت ضممها
توفر لروط الممةعة العامة ،وهله من اإلل اليات التي تتيرها تصوصية الملك الحبسي
28
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ملا مستوى مسطرة مزل المل ية ألج الممةعة العامة ،و هو ما سمتطر إليعه بتةصعي
في المطلب التا برقابة القاضي اإلداري ملا مقرر مزل مل ية الوقف ألج الممةعة
العامة.
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مسععتمتي مععن هععلا المطلععب ن مععزل مل يععة العقععارات الوقةيععة ،تععدت ضععمن اتتصععا
القضععاء اإلداري قامععدة ولععيى اسععتتماء ،ومظععرا لتصوصععية هععلا المععول مععن األمععالك
تععدت الملععرل بالتمصععي ملععا ضععرورة الحصععو ملععا إلن وموافقععة صععريحة مععن
السععلطة الح وميععة لععرط واق عف لمععزل مل يععة الوقععف ،وبمععاء مليععه سععوف معم ع فععي
المطلب التامي ملا إبراز الدور الرقعابي للقاضعي اإلداري ملعا مسعتوى قضعاء اإللغعاء
والقضاء اللام .
المطلب الثاني :الدور الرقابي للقاضي االداري خالل مسطرة نزع ملكية الوقف
لم يحعدد الملعرل المغربعي المقصعود بمعزل المل يعة معن جع الممةععة العامعة ،ل معه
بععرز فععي المقاب ع المالمععح الجوهريععة لمسععطرتها مععن تععال الةص ع األو مععن القععامون
،7.81بقوله إن مزل مل ية العقارات ال و بعضا و مل ية الحقو العيمية العقاريعة ال
يجعوز الح عم بعه إال إلا ملمعت الممةععة العامعة 36 .وال يم عن اجعراؤه إال طبع ال يةيععات
المقععررة فععي هععلا التلععون مععع مرامععاة االسععتتماءات المدتلععة مليععه ععال و بعضععا بموجععب
تلريعات تاصة .
ويتميز مظام معزل المل يعة معن غيعره معن األمظمعة القاموميعة األتعرى معن قبيع التعأميم و
المصادرة واللةعة الضريبية واالحتال المؤقت 37،بمجمومة مور همها مه ممدما ال
تعتم ن اإلدارة معن تلبيععة حاجياتهعا مععن األراضعي والعقععارات معن طريع االقتمعاء ،فإمهععا
تسععتعم امتيازهععا سععلطة مموميععة لمععزل المل يععة ،ل ععن تحقيع للععك لععه ممععوط بععاحترام
االجععراءات المسععطرية الممصععو مليهععا فععي القععامون السععالف الععل ر ،التععي ترمععي فععي
مجملهععا الععا إيجععاد مجمومععة مععن الضععمامات القاموميععة وحمايععة حقععو األفععراد المعميععين
بأمر مزل المل ية .
ومقلمة إلجراءات مزل المل ية وجد الملعرل مسعلك المرحلعة اإلداريعة لبمعة ضعرورية
38
تستهدف تهيئ العقارات المراد مزمها إلمالن الممةعة العامة.
و مام ضعف الحماية القامومية تماء المرحلة اإلدارية لمزل مل ية األوقعاف ،ي عون لزامعا
ملا القضاء داء دوره الريادي لحةظ حقو الممزومة مل يتهم .
 35الممازمات االدارية ،مملورات وزارة االقتصاد والمالية ،مديرية مالك الدولة .
 36الةص األو من قامون رقم ، 7.81المتعل بمزل المل ية ألج الممةعة العامة وباالحتال المؤقت ،العربي مياد ،الدلي العملي في قضايا مزل
المل ية ألج المصلحة العامة.
 37محمد ال لبور ،مزل المل ية ألج الممةعة العامة 36 ،و ما يليها .
38ميلي روسي ،الممازمات اإلدارية بالمغرب ،ترجمة هيري ،الجاللي مزيد ،مطبعة المعارف الجديدة. 11 ،1995،
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وقعد در القضعاء المغربععي فععال ملععا ممارسعة الرقابعة مععن ع الجوامععب المتعلقعة بهععلا
الموضول .
فالرقابة القضااية لعإلدارة هعي رحلعة محعو تأسعيى دولعة الحع و القعامون ،ل عن حعدودها
ومطاقها ظ يتير لدى القضاء حساسية جعلعه فعي تيعر معن المماسعبات يمعأى بمةسعه معن
هلا الدور ،بحيث ظ ردحا من الزمن وفيا للتوجه ال السي ي اللي يقو لإلدارة حرية
تقععدير الممةعععة العامععة وهععو فععي حقيقتععه يل ع وجهععا مععن وجععه االمتععداء المععادي مل عا
العقارات الوقةية بلريعة الممةعة العامة ،حيث ن مراقبعة القضعاء ملعا مقعررات امعالن
الممةعة العامة لم تمتد الا السلطة التقديرية لإلدارة ،إال في المزر القليع معن القعرارات
39
الصادرة في هلا االتجاه
فبتصو االمتداء المادي ملا مؤسسة األوقعاف العامعة ،تقتضعي المواجهعة القضعااية
لهلا االمتعداء العلي لعم تقطعع األلعغا الماتجعة ممعه لعواطا مهمعة يصععب معهعا إرجعال
الحا إلا ما امت مليه ،فإمه يم ن للوقاف ن تلجأ الا القضعاء االسعتعجالي للمطالبعة
بالوقف الةوري لهله األلغا  ،إل بمجرد ما يتأ د قاضي المستعجالت من تعوفر ممصعر
االسععتعجا  ،يععأمر بإيقععاف االلععغا مععا مقععر للععك فععي األمععر االسععتعجالي الصععادر مععن
رايى المح معة اإلداريعة بالعدار البيضعاء تحعت رقعم  427بتعاريخ  ،2002/2/16ملعف
رقم  2002/ 298ى ،واللي جاء فيه  :حيث ن الطلب يرمي الا الح م بإيقاف لغا
البماء الجارية فو البقعة لات المطلب مدد  55/ 2942المملو ة للمدمية وإصدار مر
للمقاولة بعدم مواصلة األلغا مع المةال المعج  .. .وحيث يستةاد من وتعاا الملعف ن
وزارة التربيعة الوطميععة ممعدت دون سععلوك مسععطرة معزل المل يععة لحيعازة مقععار الطالععب
ولرمت في مملية البماء ،األمر اللي ي ون معه ممصر االستعجا متوفرا في المازلة .
وحيث ن من لأن اسعتمرار هعله األلعغا ان يععرض مصعالح الطالعب ألضعرار يتععلر
40
تدار ها مستقبال ،مما ي ون معه الطلب وجيها ويتعين االستجابة له .
وفي واقعة تعرى للمقع الجبعري للملعك العوقةي ،دون سعلوك ي إجعراء قعامومي ،دت
إلععا مواجهععة بععين وزارة األوقععاف ووزارة التربيععة الوطميععة بتصععو قطعععة رضععية
الواقعععة بجمامععة دار م السععلطان بقيععادة مععين مرمععة بم مععاى ،حيععث جععاء فععي حيتيععات
القرار مدد  281المؤرخ في  ،2011/4/21ملف إداري مدد ،2009/4/ 475الصادر
مععن الغرفععة اإلداريععة بمح مععة الععمقض ن الععوزارة المععل ورة ممععدت الععا بمععاء مدرسععة
ابتدااية ملا قطعة ارضعية معن العقعار المعل ور دون سعلوك ي إجعراء قعامومي فعي هعلا
اللأن ،مما يل امتعداء ماديعا ملعا مل هعا ملتمسعة الح عم ملعا وزارة التربيعة الوطميعة
والوزير األو ووزارة المالية بأدااهم لها تعويضا مؤقتا معن قيمعة العقعار المحتع  ،فةعي
 38جابر حلي ،الدور الرقابي للقضاء في مسطرة مزل المل ية ألج الممةعة العامة ،رسالة لمي دبلوم الماستر في قامون العقود والعقار وجدة.
 40الد تور مبد الرزا الصبيحي الحماية المدمية للوقاف العامة بالمغرب ،مملورات وزارة األوقاف واللؤون اإلسالمية 1430،ه .2009/
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وساا العمقض المجتمععة قضعت المح معة بعالتعويض معن فقعد المطلوبعة مل يعة مقارهعا
المعتدى مليه ماديا ،ومع للك قضت بعدم قبو طلعب مقع مل يتعه لهعله األتيعرة ،تالفعا
ألح ام اإلتراء بال سبب ،ومةاده تعويض من قيمة مقار لم تمتق مل يتعه العا معن ح عم
مليه بدفعه ،وهو الطالبعة المةتقعرة ،ف عان بعللك القعرار المطععون فيعه لمعا لعم يقعض بمقع
المل يععة لهععله األتيععرة والحععا مععا ل ععر فاسععد التعلي ع ومرضععا للععمقض .قضععا المجلععى
األملا بمقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف ملا المح مة التي صعدرته لتبعت فيعه
41
طبقا للقامون وهي مل لة من هياة ترى وتحمي المطلوبة الصاار.
فعمدما تتحق واقعة االمتداء المادي ملا الملك الحبسي ،ويتم مزل مل يته ألج الممةعة
العامة يبقا من اتتصا القاضي اإلداري وهو يمظر في دموى مق المل ية التأ د من
تقديم الطلب تال األج القامومي المحدد في سمتين ،و لا استيةاء اإلجعراءات االداريعة
لمزل المل ية معا هعي محعددة فعي قعامو  ،7.81معا ن قاضعي المسعتعجالت ملعزم يضعا
بمراقبة هله اإلجراءات في إطار دمعوى اإللن بالحيعازة وال يم عن لعه وفع الةصع 24
معن مةعى القعامون رفعض الطلعب إال الا تبعين لعه بطعالن المسعطرة ،ويتسعما لعه للعك معن
تال الوتاا التي يقدمها مازل المل ية .
ما يدت في اتتصا القضاء اإلداري المظر في مقرر إمالن الممةعة العامة سقضعاء
اإللغاء ،الةقرة األولا ع ،وتحديد التعويض مقاب مزل المل ية وللك حيادا من التعويض
المقترح من طرف اللجمعة اإلداريعة للتقيعيم ،ويم عن للمح معة معن جع تحديعد التععويض
اإلستعامة بإجراءات التحقي المتمتلة ساسا في امتداب تبير و القيام بالمعايمعة متعا لعم
42
تتوفر ملا العماصر ال افية لتحديده ،سالقضاء اللام  ،الةقرة التامية ع.
الفقرة األول :رقابة القضاء عل مقرر إعالن المنفعة العامة
إن القعععامون المحعععدث للمحعععا م اإلداريعععة رقعععم  ،90.41جعععاز ملعععرمه الطععععن فعععي
القرارات اإلدارية مموما ،بما فيها الطعن في مقرر إمالن الممةعة العامعة لمعزل المل يعة
43
ألج الممةعة العامة بسبب تجاوز السلطة.
ممعا ال لععك ن مقععرر إمعالن الممةعععة العامععة يععد قععرارا إداريععا ،وهعلا مععا مصععت مليععه
الةقرة األولا من المادة  7من القامون , 7.81حيث جاء فيهعا  :يم عن للمقعرر المصعرح

 41قرار صادر من الغرفة اإلدارية بمح مة المقض ،مدد  281المؤرخ في ،2011 /04 /21:ملف إداري مدد . 2009/2/4/475:
42جابر حلي ،رسالة لمي دبلوم الماستر في قامون العقود والعقار ،تحت مموان الدور الرقابي للقضاء في مسطرة مزل المل ية ألج الممةعة
العامة ،جامعة محمد األو وجدة .
 43قامون  90/41المحدث للمحا م اإلدارية ،الصادر بتمةيله الظهير رقم  1. 91. 225بتاريخ  10لتمبر 1993
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بالممةعة العامة ن يعين مبالرة األمالك التي يلملها معزل المل يعة وإال فعان هعلا التعيعين
44
يقع بموجب مقرر إداري يدما –مقرر التتلي .-
فالعععدور الرقعععابي للقاضعععي اإلداري ملعععا هعععله المقعععررات ،ال تقتصعععر فقعععط ملعععا تعععوفر
اللروط الل لية لرفع دموى اإللغاء ،والتي هي لروط ضرورية لقبو الطعن باإللغاء
وإمما تمتد الا العيوب التي تلوب القرار اإلداري المطعون فيه ،وفي هلا الصدد مصت
المادة  20من قامون المحا م اإلدارية ملا ن ع قعرار إداري صعدر معن جهعة غيعر
متتصععة و لعيععب فععي ل ع له و المحععراف فععي السععلطة و المعععدام التعلي ع و لمتالةععة
القععامون ،يل ع تجععاوزا فععي اسععتعما السععلطة يح ع للمتضععرر الطعععن فيععه مععام الجهععة
القضااية المتتصة .
فبتصو موضول الدراسة المتص بقرارات معزل المل يعة ،عان فعي غالعب األحيعان
ن يلجأ الطامن فيما يتعل بعإبراز سعباب و وجعه اإللغعاء العا جعلهعا بصعيغة مموميعة
تةيد االستغرا بالمظر إلا تداتلها ،أن يستمد الا ميعب اللعطط فعي اسعتعما السعلطة
و التجاوز في استعما السلطة فان االجتهاد القضعااي قعد در ملعا مراقبعة ملعرومية
45
القرار االداري في متتلف مماصره.
ومليععه فمسععطرة مععزل مل يععة االوقععاف مموطععة بتحقي ع الممةعععة العامععة وبععاحترام جميععع
مقتضياتها ،والتقيد بجميعع اإلجعراءات المرسعومة قامومعا ،فقعد تحيعد السعلطة العامعة التعي
تعلعن الممةعععة العامعة و مععازل المل يعة مععن هععله األهعداف المرسععومة لهعا ،واسععتمادا إلععا
مبادن القامون اإلداري فإن مقرر إمالن الممةعة العامة لمزل المل ية يعتبر قرارا إداريعا
46
قابال للطعن باإللغاء بسبب اللطط في استعما السلطة.
فالجهة المتتصة في مراقبة توفر ممصر الممةعة العامة التعي هعي سعاى معزل مل يعة
الملك الحبسي هعي المح معة اإلداريعة ،معا المجلعى األملعا سمح معة العمقض ع بامتبعاره
درجة استامافية للقرارات الصادرة من المحا م اإلدارية في موضول مق المل يعة ،فإمعه
وبصععريح الةصع  32مععن قععامون مععزل المل يععة ،ال يم ععن ن يبععث إال فععي اللع المتعلع
بالتعويض ،وال يدت ضمن اتتصاصه في هلا المجا مراقبعة ممصعر الممةععة العامعة.
47

 44الةص  7من قامون  7.81المتعل بمزل المل ية للممةعة العامة وباالحتال المؤقت ،مرجع ساب .
 45ملي ة الصروخ ،القامون اإلداري ،مطبعة المجاح الجديدة ،الطبعة األولا . 423 ،1990
 46محمد الممتصر الداودي ،مراقبة ملرومية مقرر مزل المل ية للممةعة العامة ،سلسلة دفاتر المجلى األملا سمح مة المقضع العدد ،5سمة
. 106
،2005
47العربي محمد مياد،الةص  32من قامون  7.81المتعل بمزل المل ية ألج الممةعة العامة و باالحتال المؤقت ،مملورات مجلة الحقو
المغربية ،الطبعة األولا .2012
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فمن اإلل االت التي يتيرها مزل مل ية األوقاف للممةعة ،هعي معدى احتعرام الجهعة المازمعة
للغرض اللي من جله صدر مقرر معزل المل يعة للممةععة العامعة ،فمعن جهعة القضعاء الععادي
جاء في حيتيات القرار مدد  3288الصعادر معن المجلعى األملعا بتعاريخ  9غلعت ،2011
مه تم مزل مل ية مقار لتوسعة مقبرة وتعم تغييعر وجهعة تتصيصعه ،إل المقعابر تصعبح حبسعا
ملا صحابها الا يوم القيامة حسعب اللعريعة اإلسعالمية ،ولعو دون وجعود رسعم للتحبعيى،
وال يح ع للبلديععة ن تطالععب بهععلا العقععار بعععد ن غيععرت وجععه التتصععي ليصععبح محطععة
48
طرقية ،فقضا المجلى األملا سمح مة المقضع بمقض القرار المطعون فيه.
و قد مل حد الباحتين ملا هلا القرار في مقا تحت مموان قرار مزل المل يعة للممةععة
العامة مصدر إلملاء الوقف49.س الرجول للهامشع.

فمن تال ما سب مقو معه لعيى معن المهعم تعوفر لعروط الممةععة العامعة ألجع معزل مل يعة
الوقف ،ب يراقب القاضعي باألسعاى احتعرام اإلجعراءات الممصعو مليهعا فعي قعامون معزل
المل يععة ،إل تمحصععر مهمععة قاضععي المسععتعجالت مظععرا للطبيعععة المسععتعجلة لهععلا المععول مععن
الممازمات ،في التأ د من احترام الجهة المازمة للمسطرة ،والتي ال تعدت ضعممها ضعرورة
توفر لروط الممةعة العامة ،وهلا ما مقر ه في حيتيات األمر االستعجالي الصادر معن السعيد
رايى المح مة اإلدارية بوجدة تحت مدد  2001/30واللي جاء فيه :
حيث ن الةص  24من ظهير  6ماي  1982المتعل بمزل المل ية يم ملا مه ال يجوز
لقاضععي المسععتعجالت رفععض االلن بالحيععازة إال بسععبب بطععالن المسععطرة ،وحيععث قععدرما مععن
تال الوتاا المعدلا بهعا ن ال وجعود لمعا يجعع مسعطرة معزل المل يعة باطلعة ,تاصعة و ن
االص ع الممصععو مليععه فععي الةص ع  17قععد رومععي ،ممععا يتعععين معععه االسععتجابة للطلععب،
50
واألمر تبعا لللك باإللن للمدمي في الحيازة الةورية للقطعة األرضية مح المزال .
 48قرار صادر من المجلى األملا سمح مة المقضع مدد  3288مملور في مجلة ملةات مقارية العدد األو .
 49تعلي ملا قرار مح مة المقض مدد  ، 3288امتبر ن قرار المجلى البلدي لمديمة وزان القاضي تغيير العقار الممزومة مل يته من توسعة
مقبرة إلا إحداث محطة طرقية هو قرار معيب من وجهين:
فمن الوجه األو  ،إلا ان إحداث محطة طرقية للمسافرين يدت هو اآلتر في باب الممةعة العامة واالحتياجات التي تلزم الجمامات المحلية
بتوفيرها للس ان ،فإن الحاجة إلا المقبرة لد من الحاجة إلا المحطة الطرقية.
ومن الوجه التامي ،ال تملك الجهة المازمة الح في ن تغير الغرض اللي مزمت من جله مقارا ما للممةعة العامة ،دون ن تسلك المسطرة
المقررة قاموما لللك ،والتي تةرض مليها ن تعيد إجراءات مزل المل ية من جديد.
فالتوجه اللي قررته مح مة المقض في هلا القرار هو توجه سليم ،ل ن التعبير ممه ان يحتا في مظرها إلا بعض التدقي  ،ألن قرار مزل المل ية
للممةعة العامة من ج إحداث و توسعة مقبرة ال يعد في حد لاته تحبيسا ،وإمما هو مصدر قامومي إلملاء الحبى ،و بعبارة د هو مصدر
لملوء الوقف بقوة القامون .وتجدر اإللارة ن هلا الوصف يمطب يضا ملا مزل مل ية إلحداث إلقامة لعاار الدين اإلسالمي وتاصة المساجد
التي امتبرها الملرل و توسعة حد األما ن إلقامة لعاار الدين اإلسالمي وتاًصة المساجد التي امتبرها القامون وقافا مامة بقوة القامون.
ما ن جهة القضاء اإلداري ،امتبر ن تغيير وجهة التتصي من دماوى المسؤولية  ،ي المحا م اإلدارية هي المتتصة بالتعويض من األضرار
المالاة متيجة اتال اإلدارة بعقد الحبى وتغيير وجهة التتصي حسب المادة  8من قامون المحا م اإلدارية المحدد لالتتصا المومي لهله
المحا م.
50

مر ستعجالي صادر من رايى المح مة اإلدارية بوجدة ،تحت مدد 2001/30
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وبالمسبة لدماوي الةسخ و االستحقا وجميع الدماوى العيمية ،فإمها حسب الةص  38من
قامون مزل المل ية ال يم ن ن توقف قرار مزل المل ية و تحو دون إمتا آتعاره ,وبمةهعوم
ا لمتالةععة فإمععه يم ععن إقامععة الععدماوى األتععرى غيععر دمععاوى الةسععخ واالسععتحقا والععدماوى
العيميععة ،ومععن للععك دمععوى اإللغععاء بسععبب تجععاوز السععلطة ،ومععن تععم فععان وزارة األوقععاف
واللؤون اإلسالمية يم مها الا ر ت بأن مقرر وإمعالن الممةععة العامعة معام المجلعى األملعا
دات ج  60يوما من تاريخ ملره و من تاريخ تبليغه إلا تعل األمر بألغا و ممليعات
تهم الدفال الوطمي ،وتم اتتيار تبليل لوي الحقو بالمقرر بد ملره .
وملا الرغم معن صععوبة تعريعف مةهعوم الممةععة العامعة تعريةعا دقيقعا ألمعه ال يععرف قيعودا
معيمة محددة مسبقا مام تدات مدة موام  ،فان البعض يقترح ن يتم التعام معه بمةهوم
الضرورة العامة ،بحيث إلا لعم ي عن ملعرول لمعزل المل يعة يلع ضعرورة قصعوى بالمسعبة
للمجتمععع بععر مععن الضععرورة التععي ي تسععيها اسععتمرار العقععارات الحبسععية ،فامععه آمععلاك يمبغععي
لعوزارة األوقعاف واللعؤون اإلسعالمية ن تطععن باإللغععاء فعي مقعرر إمعالن الممةععة العامععة،
غير مه بالرجول إلا رليف هله الوزارة ال مجد سابقة فعي هعلا االتجعاه ،وال معدري معا إلا
ععان السععبب فععي للععك يرجععع إلععا مععدم اقتمامهععا بهععلا المسععلك ،و إلععا اقتمامهععا بععأن جميععع
الملععاريع التععي تععم فيهععا مععزل مل يععة العقععارات الحبسععية تتععوفر فيهععا الممةعععة العامععة تععر معن
51
الممةعة العامة التي تحققها العقارات الوقةية مةسها.
فمالا إلن من رقابة القاضي اإلداري فيما يت

التعويض من مق مل ية الملك الحبسي ؟

الفقرة الثانية  :رقابة القضاء عل قضايا التعويض عن نزع ملكية الوقف.
إلا امت دموى اإللغعاء هعي الطريع إلمعدام القعرار اإلداري ،فإمهعا قعد ت عون هعي القمطعرة
المؤدية إلا مطالبة اإلدارة بالتعويض جراء ما لحقه القرار اإلداري بالمدمي معن ضعرار،
ي ترفع دموى اإللغاء وبماء ملا الح م اإليجابي للمدمي بإلغاء القرار اإلداري ،يعمد إلا
رفع دموى التعويض ،وهعلا هعو الغالعب ممليعا بيعد ن هعلا العتالزم غيعر ضعروري ،إل فعي
الوقت اللي يغل فيه باب الطعن باإللغاء في وجه المتضرر من القرار اإلداري ألي سبب،
أن يمقضي ج الطعن باإللغاء فيبقا سبي طلب التعويض ،ومةى األمر يتبت في الحاالت
التي ممد فيها الملرل إلا تحقيع القعرار اإلداري ضعد دمعوى اإللغعاء ،معا فعي حالعة معزل
المل ية للممةعة العامة ،ب ن دمعوى التععويض ي عون لهعا محع إلا مةعل القعرار اإلداري قبع
52
رفع دموى بإلغااه و قب الح م بوقف تمةيله.

 51مبد الرزا الصبيحي ،العقارات الحبسية ومزل المل ية العامة ،مقا مملور بمجلة الواضحة ،العدد األو  ،لسمة 2003
 52سليم ان الطماوي القضاء اإلداري ال تاب التامي –قضاء التعويض –دار الة ر القاهرة،1989،صةحة .374- 371
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ومليععه ،فععإن ممععاط اتتصععا القضععاء اإلداري بقضععايا التعععويض إتععر مععزل مل يععة الملععك
الحبسي ألج الممةعة العامة هو تبوت مالقة سببية بين القرار اإلداري والضرر بماء ملعا
ون القرار اإلداري ملوب بعدم الملرومية ما سب القو ماله ،وفي األحوا فهله
الحاالت التي تتر من داارة دمعوى اإللغعاء ،وهعي تعدت
الدموى يتسع مجالها ليلم
53
ضمن مظر القضاء اللام و ال ام .
ومما يمبغي التأ يد مليه في بداية االمر ،مه في حالة قيام االدارة باالمتداء ماديا ملا مقار
مملوك ألحد األفراد ،فإن للك يؤدي العا اسعتحقا صعاحب العقعار لتععويض معن الحرمعان
من االستغال يحص مليه من طري القضاء  ،مادام األطعراف لعم يسعل وا طعر التسعوية
الرضااية التي تتمافا مع اإلجبار لتسوية المزامات حبيا ،لح المعزال بأقع األضعرار وهعلا
ما يبقي باب التسوية القضااية مةتوحا في وجه االطراف .
وقد لعب القضاء اإلداري دورا بيرا في تحديعد مةهعوم الحرمعان معن االسعتغال  ،وتحديعدي
اللععروط الواجععب توفرهععا السععتحقا التعععويض المععل ور ،وللععك مععام غيععاب مصععو
تلريعية تحدد هله اللروط .
وه لا مرف القضاء اإلداري الحرمان من االستغال بأمه تعويض ملا ما فات مالك العقار
54
المعتدى مليه من سب وما حرم ممه من مةع.
يةيعة المطالبعة بعالتعويض معن مقع المل يعة ،فقعد مع الةصع  18معن قعامون
م ما يت
مععزل المل يععة ملععا ن يععودل مععازل المل يععة لععدى المح مععة .. .طلبععا يرمععي الععا الح ععم بمق ع
المل ية ،و تحديد التعويضات ، ... .وه لا مالحظ ن مق مل ية العقار موضعول طلعب معزل
المل ية وتحديد التعويض الالزم من للك يتم اسعتمادا إلعا مقعا يتقعدم بعه معازل المل يعة ،معا
مالك األرض الممزومة فال يحتا إلا تقعديم طلعب ال صعلي وال مضعاد  ،وال يتحمع داء
رسعوم قضععااية مععن المبععالل التععي يح ععم لععه بهععا مظيععر مقع مل يععة مقععاره إلععا الجهععة مازمععة
المل ية .
وهله القامدة المتالةة لما مليه العم المادي فعي التقاضعي ،فالةصع  3معن قعامون المسعطرة
المدمية مؤداه ن ال ح م دون طلب ،وهله من حسمات القامون  81.7وضعت تتةيةعا ملعا
مالك األرض .
والجدير بالعل ر ن التععويض معن مقع المل يعة ،لعأمه لعأن التععويض معن الحيعازة المؤقتعة،
يستح ويعطا تلقاايا ،تمةيلا للح م القاضي بمزل المل ية و بالحيعازة المؤقتعة ،همعا ن مالعك
 264وما بعدها
 53سليمان الطماوي  ،القضاء اإلداري ،ال تاب االو –قضاء اإللغاء –دار الة ر العربي 1986
 54بومبيد الترابي ،ظاهرة االمتداء المادي وال الية مق المل ية العقارية لةاادة الدولة ،مملور بمجلة القضاء اإلداري ،العدد األو –السمة األولا
2012-
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األرض ال ي ععون بحاجععة ،مععا تةيععد الةصععو  26و  27و 29مععن القععامون المعل ور ال إلععا
55
طلب تبليل وال إلا طلب تمةيل ،وهله مزية ترى ممحها الملرل لمالك االرض.
بالتععالي فععالتعويض مععن مععزل المل يععة ألج ع الممةعععة العامععة بمتابععة جبععر للضععرر ،ويععتم مععن
الماحية المبداية من طري تقديم تعويض مقدي ،واستتماء يم ن ن يتم التعويض ميميا فيما
يت بعض الحقو اللتصعية ،وقعد بعين الملعرل بمقتضعا الةصع  20معن قعامون 7.81
األسى و المعايير التي يقدر ملا ساسها التعويض .
فهلا التعويض هعو المقابع المعادي العلي تقدمعه اإلدارة المازمعة معن جع مقع المل يعة اليهعا،
ومليه فعمدما ممزل من اللت مل يته م ون قد ضررما به باسم الممةععة العامعة ،ل عن متعا
56
ممحماه تعويضا غير ماد سم ون قد ضررما به مرتين.
ولللك ،غالبا ما تلجأ وزارة األوقعاف و اللعؤون اإلسعالمية العا اقامعة دمعوى التععويض
التي تقام في إطار القضاء اللام تطلب من تاللها جبر الضررين معا ،المتمتلعين فعي
مزل مل ية هله العقارات جبرا دون مبرر قامومي ،و في تةويت الةرصعة ملعا األوقعاف
في استغال األراضي. .
والمالحظ ن القضاء اإلداري غالبا ما يسعتجيب لطلعب األوقعاف ،فعيح م لهعا بعالتعويض
المطلععب بلععقيه ،57بعععد ن يتتبععت مععن واقعععة المععزل الجبععري والحرمععان مععن االسععتغال ،
وهلا ما مقر ه في حيتيا ت القرار الصادر من مح مة االستاماف فعي الربعاط معدد 741
المؤرخ في  2010 /4/ 26 :في الملف اإلداري مدد , 6 /07/ 576حيث يسعتةاد معن
ورا الملععف ومضععمن الح مععين المسععتأمةين ن المععدميتين سالمسععتأمف مليهمععا ع تقععدمتا
بتععاريخ  2006-11-09بواسععطة ماابهمععا مععام المح مععة اإلداريععة بةععاى بمقععا افتتععاحي
وبمقععا إضععافي بتععاريخ  2007- 09-11مرضععتا فيععه مهمععا تمل ععان القطعععة األرضععية
المعروفعة بجمععان المرامععي والمسععماة بقسعمة األمرامععي بععالمر رقععم  ،538و ن وزارة
التربية الوطمية ممدت بدون مبرر قامومي إلا االستحوال ملا جزء ممها وليدت فوقه
مدرسعتين األو لعا تسععما مزيعز الحبععابي والتاميعة تسعما مدرسععة ممعر بععن التطعاب ،لععلا
التمست الجهة المدمية سالمستأمف مليها ع الح م لةاادتها بتععويض مؤقعت قعدره 3000
درهم واألمعر تمهيعديا بعإجراء تبعرة مقاريعة لتحديعد التعويضعات المسعتحقة الماتجعة معن
ضرار الغصب ومن الحرمان من استغال مقارها طيلة مدة الغصب المحددة فعي 15
سمة وبحةظ حقها في تقديم مطالبها التتامية بعد إمجاز التبرة مع لمو الح م بالمةال
المعج وبتحديد مدة اإل راه البدمي في األقصا وبعد تباد مل رات الجواب .
المل ية واالمتداء المادي في إطار القامون ،7.81مملور في مجلة فقه الممازمات

55محمد القدوري ،مسطرة المطالبة بالتعويض من مق
اإلدارية ،العدد األو . 2011
 56محمد ال لبور – مزل المل ية ألج الممةعة العامة ،وفقا ألح ام القامون الجديد ،المجلة المغربية للقامون واالقتصاد ،العدد  12سمة . 1986
 57الد تور مبد الرزا الصبيحي ،الحماية المدمية للوقاف العامة بالمغرب ،2009/1430 ،مملورات وزارة األوقاف واللؤون اإلسالمية .
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و التعقيب صدرت المح مة االدارية بتاريخ  2007/04/10ح مها التمهيدي القاضي
بععإجراء تبععرة بواسععطة التبيععر محمععد لحريلععي ،وبعععد إمجععاز هععلا االتيععر لتقريععره
المؤلععر مليععه معععن طععرف تابععة الضعععبط بتععاريخ  2007/07/040وادالء الطعععرفين
بمسععتمتجاتهما واسععتيةاء اإلجععراءات القاموميععة صععدرت المح مععة اإلداريععة بععأداء الدولععة
المغربية في لت السيد الوزير األو لةاادة المدمية تعويضا إجماليا قدره .800 ,00
 8 .192درهععم مععن المععزل الجبععري لمل يععة القطعععة األرضععية المسععماة قسععمة األمرامععي
بالمر رقم  538ال اامة بعين المقبي تار باب الةتوح بةاى موضول الرسعم الععدلي
مدد  192صحيةة  115المتتلةة  06بتاريخ  2005/ 07/ 28توتي فاى وبرفض
باقي الطلبات وبتحمي الدولة المغربية صاار العدموى ،وهعو الح عم المسعتأمف .فقضعت
مح مة االستاماف اإلدارية بتأييد الح م المستأمف .
ومن تم ال يح لإلدارة ن تضع يدها ملا مقعار مملعوك للغيعر إال بععد حصعولها ملعا
إلن قضععااي بععللك ،و ي ععون التعععويض المقتععرح متماسععب م عع العقععار الممزومععة مل يتععه
للممةعععة العامععة ،فحسععب الةص ع  42مععن قععامون  7.81يم ععن للممععزول مل يتععه رفععض
التعويض المقترح مليه من طرف اإلدارة مازمة المل ية ،اللي يتم تقديره وتحديده من
58
طرف اللجمة اإلدارية للتقييم.
وهعععلا معععا جعععاء فعععي حيتيعععات ح عععم للمح معععة اإلداريعععة بالربعععاط رقعععم  333بتعععاريخ
 ، 2005/2/28بين وزارة األوقاف واللؤن اإلسالمية فعي لعت ممتلهعا القعامومي
وبعين السعيد متمعان المعروفعي بصعةته وارتععا وماابعا معن ورتعة مصعطةا المعروفععي
واللي تعدور وقااععه حعو المبلعل المح عوم ال يلع القيمعة الحقيقيعة للعقعار الممعزل
مل يته ملتمسا إجراء تبرة لتحديد التعويض المماسب والعلي معن لعأمه جبعر الضعرر
الحاص من مزل المل ية ،وبماء ملا مقعا التعدت اإلداري فعي العدموى المقعدم معن
طعععرف السعععيد متمعععان المعروفعععي فعععي تعععاريخ  5معععومبر  2003امتبعععر ن األرض
موضععول المععزال تععدت فععي مل يععة ورتععة المعروفععي والععتمى الح ععم بععإجراء تبععرة
لتحديد القيمة الحقيقية للعقار موضول مزل المل ية.
وحيععث مععرت المح مععة تمهيععديا بععإجراء تبععرة لتحديععد التعععويض طبقععا لمقتضععيات
الةص  20من قامون .7.81
فقضت المح معة اإلداريعة بمقع مل يعة القطععة األرضعية لةااعدة وزارة التجهيعز وللعك
مقاب إيدال التعويض المهااي المحدد في مبلل  724 050 .00درهما ملا سعاى
 ،15, 000درهما للمتر المربع وللك دات ج لهر ابتداء من تاريخ تبليغها بهلا
 58الةص  42من قامون  7.81المتعل بمزل المل ية ألج الممةعة العامة وباالحتال المؤقت ،مرجع ساب .
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الح م تحت طاالة ترتيب الةوااد القامومية مع تحمي المدمية الصاار .59وتعم الطععن
في هلا الح م باالستاماف مام مح معة االسعتاماف اإلداريعة فعي  ،2006/3/20حيعث
ن العارضعة تمععازل فعي اقتععراح اللجمععة اإلداريعة وتلععتمى األمععر بعإجراء تبععرة ت ععون
تععر موضععومية ,فععتم القععو ن الح ععم مرت ععز ملععا سععاى صععحيح موضععوما فععتم
الطعععن مععام المجلععى االملععا سمح مععة الععمقضع ،بععدموى ن المسععتأمف ملععا الح ععم
المطعون فيه ومه لم يلر الا ممازمته فعي التبعرة الممجعزة ملتمسعا األمعر بعإجراء
تبرة إل مها امتمدت تبرة في ملف آتر معا للملعف الحعالي ملتمسعا األمعر بعإجراء
تبرة جديدة .
60
فقضت الغرفة اإلدارية لدى مح مة المقض بتأييد الح م المستأمف.
وفي مةى السيا قضا المجلى األملا سمح مة المقضع ،في القرار معدد 648
المؤرخ في , 2011/9/8ملف إداري مدد ،2010/1/962:حيث يستةاد معن ورا
ملعععف القعععرار المطععععون فيعععه معععام المح معععة اإلداريعععة بالربعععاط فعععي الملعععف رقعععم
 11/09/271بتععاريخ  2009/11/10والقاضععي بتأييععد الح ععم المسععتأمف ،تععم تحديععد
تعويض من اللجمعة الجهويعة مقابع معزل مل يعة رض لغعرض تععدي طريع رايسعية
وتم إصدار ح م تمهيدي بعإجراء تبعرة ،فامتمعد التبيعر تبعرة غيعر موضعومية لععدم
قيام التبير بمسح العقار فجاء القرار متالةا لمقتضيات الةص  20من قعامون معزل
المل ية.
ل ن فمن جهة فعإن معا ورد بعالةرل األو للوسعيلة مبعارة معن مسعاا واقعيعة تتعر
من رقابة المجلى األملا ،ومن جهة تعرى تبعين للمح معة ن العقعار تعار المعدار
الحضري و ان يستغ للةالحة ،وبالتعالي طبع القعامون تطبيقعا سعليما وقضعاء معلعال
وما تير غير جدير باالمتبار فقضا المجلى األملا برفض الطلب وبتحميع رافععه
61
الصاار.
فما يم ن استمتاجه ن هماك فر في تحديد التعويض من طرف لجمة التقيعيم حسعب
ما إلا ان العقار الوقةي الممزول مل يته ألج الممةعة العامة دات و تعار المعدار
الحضري .لللك فإمما مجد ن إدارة الحباى تر ز دفوماتها فعي دمعوى مقع المل يعة
ملا محاولة الرفع من قيمعة التععويض ،بعالمظر إلعا ن القطعع الحبسعية محع المعزال
الواقعة في المدار الحضري لها ميزة استراتيجية .وهعي ميعزة تزيعد معن قيمتهعا بعال
ريب ،و حياما تلتمى إدارة األحباى إجرء تبرة مضادة ،ألن قيمة التعويض المقترح
للقطع األرضية موضول العدموى ال تغطعي الضعرر العلي سعيلح بعإدارة األحبعاى،

 59ح م صادر للمح مة اإلدارية بالرباط مدد , 333بتاريخ 2005/2/28
 60استاماف الح م مدد  ،333مام مح مة االستاماف اإلدارية بتاريخ 2006/3/20
 61قرار صادر من مح مة المقض مدد  648المؤرخ في ،2011/9/8ملف إداري مدد 2010/4/ 962:
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ما ن التبير لم ي ن موضوميا في تقديره لقيمة هله القطع وتوتي الدقة في تحديد
62
مواصةاتها ،وللك لمحاباته للجهة المازمة
و الع ى ي ون تقرير التبير واضح ولام لمواصةات العقا ر ول ن التعويض ي عون فيعه
مول من االمتداء يعمي ضرر مادي ،وهلا ما مقر ه في حيتيات القعرار الصعادر معن مح معة
االستاماف اإلدارية ،مدد  57المؤرخ في  ،2010/01/12ملف مدد ،11 .09 .290حيعث
مه من سباب استامافه ن تقرير التبير تضمن مواصةات العقار بعد اطالمه ملا التريطة
الطبوغرافية للرض والجريدة الرسمية أن التعويض غير مقيد بوقااع قامومية وغير مبمي
ملا سى صحيحة ،فتم استبعاد جميع سباب االستاماف ساألصلي و الةرميع،ي ون الح عم
63
المستأمف صاابا وواجب التأييد وقضت المح مة بتأييد الح م المستأمف.
فتالصة القو مه إلا دققمعا المظعر فعي قيمعة التععويض العلي تحعوزه األوقعاف لقعاء االمتعداء
المادي ملا مقاراتها ،ولعو تضعمن التععويض معن المعزل الةعلعي مضعافا إليعه التععويض معن
الحرمععان مععن االسععتغال  ،وجععدما ن التعععويض بلععقيه ال يغطععي حقيقععة الضععرر المععاتي مععن
االمتداء المادي ،ألن العقار هو دااما فض من تممه .لللك يجعب ن يعتم تععويض العقعارات
الو قةية الواقع مليها االمتداء المعادي لعإلدارة بعقعارات تعرى مماتلعة لهعا ومسعاوية لهعا فعي
القيمة ،وال يلجأ إلعا التععويض المعادي إال إلا تععلر التععويض العيمعي بالمواصعةات السعابقة،
لععريطة ن يغطععي التعععويض المععادي القيمععة الحقيقيععة للعقععارات الوقةيععة الممزومععة امتععداء،
يضاف إلا للك واجب التعويض بما يغطي ضرر الحرمان معن اسعتغال األراضعي الوقةيعة
64
متيجة ما وقع مليها من امتداء.
إلا ما في هلا المبحث تحدتما من التصوصية المسطرية لمزل مل ية الملك الحبسي ورقابعة
القضعاء اإلداري تمعاء هععله المرحلعة ،سععوف ممتقع لمعالجعة تصوصععية الممازمعات المتعلقععة
بتص ةية الحبى المعقب ورقابة القاضي اإلداري ملا الطععن فعي مقعرر التصعةية فعي مبحعث
تامي .

المبحث الثاني :المنازعات اإلدارية المتعلقة بتصفية األحباس المعقبة
يعتبر حبسا ما وقف ملا ولعد و مقعب و مسع و لريعة المحعبى و غيعره ،حسعب المعادة
 108من مدومة األوقاف وما يليها ،ويجعد الحعبى المعقعب سعمده فعي الحعديث اللعريف العلي
ترجه اإلمام مسلم في صحيحه ،إلا مات ابن آدم امقطع ممله إال من تالث صدقة جاريعة،
و ملم يمتةع به من بعده و ولد صالح يدمو له وقد امتبر العلماء الحبى صورة من صور
الصدقة الجارية.
62
63
64

الد تور مبد الرزا الصبيحي ،العقارات الحبسية ومزل المل ية العامة .مملورات مجلة الواضحة العدد األو  ،لسمة 1424ه 2003 ،م.
قرار صادر من مح مة االستاماف اإلدارية بالرباط ،مدد  57المؤرخ في ،2010/01/12:ملف مدد . 11/09/290
الد تور مبد الرزا الصبيحي ،الحماية المدمية للوقاف العامة بالمغرب . 2009/1430.مرجع ساب .
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فةيما يتعل بالطبيعة القاموميعة للحعبى المعقعب ،فقعد تضععت األحبعاى المعقبعة فعي تمظيمهعا
القامومي لمجمومة معن المصعو القاموميعة همهعا :ظهيعر  13معاي  1918المتعلع بمراقبعة
األحبععاى المعقبععة ،وظهيععر  18يوليععوز  1920المتعل ع ب رااهععا ومعاوضععتها ،تععم المملععور
الصادر بتاريخ  14توبر  1932بلأن األحباى المعقبة التي ال مرجعع لهعا ,إلعا ن صعدر
ظهير تصةية االحباى المعقبة بتاريخ  24لعوا  1397س 18تعوبر  1977ع ،إضعافة إلعا
65
المواد من  122الا  128من مدومة األوقاف المتعلقة يضا بتصةية األحباى المعقبة.
إن ظهير  8توبر  1977بلأن تصةية األحباى المعقبة و الملعتر ة ،يم عن امتبعاره للاتعه
تطوة هامة في فك الحاالت التي ي ون هلا المول من الوقف بمتابة مرقلة ضدا ملا إممعاء
العقعارات المحبسعة وإدمعا مال هعا فعي مسعيي االقتصعاد ومعوردا للععيش وضعماما للت افع
االجتمامي ،و تصوصا إلا وجدت حاالت اإلقصاء واإلهما واسعتبداد القلعة القليلعة بعأمالك
الوقعف المعقععب ،ولمععا وقعف الملععرل موقععف التوفيع بععين راء مععن دمعا الععا إلغععاء الوقععف
المعقب طةرة واحدة ور ي من دما الا اسعتمراره بعأن اتتعل الحع الوسعط مراميعا الصعالح
66
العام ومةع المستةيدين.
فالوقف المعقب يمقضي من طري التصةية حيث يعتبر في جوهره ح امتةال داام يصرف
ملا جهات مامة و تاصة ،ولصاحبه ح االستعما واالستغال دون التصرف ،غير معه
يالحظ حياما تعلر استعما واستغال األميعان المحبسعة تحبيسعا معقبعا لسعبب معن األسعباب،
وما يؤدي إلا متالةة الغرض اللي قصده الواقف ،ويبعرز إلعا الملعف تلعك الملع لة القديمعة
ن الوقععف يعي ع االسععتتمار والتمميععة .وحتععا يتجععاوز الملععرل المغربععي هععلا األمععر بالمسععبة
للوقعف المعقعب ،فقععد سعمح لععلوي المصعلحة بطلعب تصععةيته وفع دمععوى ومسعطرة تاصععة
67
ولروط محددة.
إن األحباى المعقبة محبسة ملا لتا معيمين بلاتهم حسب ظهير  ،1977اللي جاء فيه
مه مم ن ن تصةا األحباى المعقبة بمزل صةة التحبيى مليها.
فاألحباى المعقبة ال يجوز بيعها وال التصرف فيها وال قسمتها وال رهمهعا و تةويتهعا ،حيعث
تتضع لمظام قامومي للوقاف ،وهلا ما قد يقدح مبعدايا فعي إصعدار الظهيعر المتعلع بتصعةية
68
األحباى المعقبة والملتر ة والمرسوم المحدد ل يةية تل ي لجمة التصةية.

 65الظهاار , 1977 , 1932 , 1920, 1918:إضافة إلا المواد  122إلا  128من مدومة األوقاف . 2010
 66ظهير لريف بمتابة قامون رقم  1. 77. 83بتاريخ  24لوا  1397س 8توبر  1977ع في لأن األحباى المعقبة و الملتر ة .
 67مبد الرزا الصبيحي ،مالمح المظام الوقةي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدومة األوقاف ،مجلة القبى المغربية مدد تا  ،العدد
الرابع يماير . 2013
 68محمد بن الحسين ال عوالي ،األحباى المعقبة والملتر ة ،محمد بن المجلة دار الحديث الحسمية ،العدد 347 , 7
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ومظععرا أل ن األمععر ال يتلععو مععن بعععض الملععا التععي يطرحهععا الحععبى المعقععب يترتععب ممهععا
التمافر والتمازل بين بماء العاالعة ،69فجعاء الملعرل بعالظهير المعل ور لمعزل صعةة التحبعيى،
إما بمبادرة معن وزارة األوقعاف و بطلعب معن المحعبى ملعيهم إلا اقتضعت المصعلحة العامعة
للك .
ما فيما يت
حاالت :

مجاالت تدت القاضي اإلداري تماء تصةية الحبى المعقب ،في ون في تالث

الحالة األولعا :حيامعا تقعوم إدارة األوقعاف بمعزل صعةة التحبعيى ملعا حعبى مععين وإحالتعه
ملععا لجمععة التصععةية بععدموى المصععلحة العامععة ،حيععث ن همععاك محبسععين يمععازمون الععوزارة
بتوفر المصلحة العامة مبررا للتصةية ويطعمون في مقرر وزير األوقاف ،والهدف هو إلغاء
قراره ملا ساى استمرار صةة التحبيى ملا العقار .
الحالة التامية :هماك ورتة و مستةيدين من تصةية الحبى المعقب يقدمون طلب التصةية من
ج تصةية الحبوى المعقب ،وترفض الوزارة المعدام سباب تبرر تصةيته والرفض ي ون
إما صريح و ضممي ويطعمون مام القضاء اإلداري في قرار الرفض .
الحالة التالتة :تتجسد في احالة ملف التصةية ملا لجمعة تصعةية الحبعوى المعقبعة ،حيعث ن
قراراتها موضول طعن معام القضعاء االداري حيعث تقعوم بحصعر معدد المسعتةيدين وتسعقط
70
لتا ليى لهم ح االستةادة و ليست لهم صةة االستةادة.
ومليه سوف معالي في هلا المبحث مسطرة تصةية الحبى المعقب ومبرز معا تتميعز بعه ملعا
مسععتوى القضععاء اإلداري سالمطلععب األو ع ،ملععا ن موضععح رقابععة القاضععي اإلداري ملععا
الممازمات اإلدارية لتصةية الحبى المعقب .سالمطلب التاميع.
ترتيبا ملا ما سب سمقسم هلا المبحث إلا مطلبين مستقلين :
المطلب األول  :مسطرة تصفية الحبس المعقب
المطلب الثاني :الرقابة القضائية عل المنازعات اإلدارية لتصفية الحبس المعقب

 69مبد ال ريم الداودي ،األحباى المعقبة بين ح ام اللرل ومستجدات العصر ،طروحة لمي لهادة الد توراه في اللريعة .جامعة القرويين لية
اللريعة ،فاى ،السمة الجامعية . 2008 / 2007
 70مقابلة مع المدير المسؤو لمجلة القضاء المدمي ،و مجلة القضاء اإلداري ،و إطار بوزارة األوقاف و اللؤون اإلسالمية ز رياء العماري .
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المطلب األول  :مسطرة تصفية الحبس المعقبة
ما سب الل ر مه مظرا للملا التي يتيرها الحعبى المعقعب ،والماجمعة ساسعا معن سعوء
تطبي مظام الوقف المعقب ،فممها ما هو راجع الا طبيعة الوقف سوء االستغال وضععف
االسععتتمار ،وممهععا مععا هععو راجععع إلععا مععوارض الوقععف تععرة التصععومات وسععوء تصععرف
المظار .71فعم الملرل المغربي ملا إصدار ظهير بمتابة قعامون بتعاريخ  8تعوبر 1977
المتعل بتصةية هلا المول من األوقاف ،72رغم ن هلا الظهير غة التمصي ملا حاالت
تصةية األحباى المعقبة و الملتر ة ،فملت مدومة األوقاف هلا الةراغ التلريعي في المادة
 122التي مصت ملا ما يلي :
تصةا األوقاف المعقبة في الحاالت التالية :
إلا امقطع مةع الما الموقوف و ق مةعه إلا حد بير
إلا صبح الما الموقوف في حالة يتعلر معها االمتةال به
إلا تر المستةيدون وق مصيب

واحد ممهم

73

فما يتير االمتباه ن هلا الظهير ميز بين مومين من التصةية :
المرحلة اإلدارية ،و سمد مرها إلا السلطة الم لةعة بلعؤون األوقعاف حسعب الةصع  3معن
ظهير  1977ويتم للك ممدما يتعلع األمعر بحعاالت يسعه فيهعا التوفيع بعين ع األطعراف
74
المتداتلة دون حاجة إلا اللجوء إلا المحا م.
تععم المرحلععة القضععااية ،التععي تععتم فععي حالععة تعععلر التوص ع إلععا اتةععا بععين المسععتةيدين مععن
الحبوى المعقعب إل المح معة يم مهعا دمعوة األطعراف إلعا التصعالح فعي البدايعة طبقعا ألح عام
التصةية ،وإال فامه يتم البث في المعزال بواسعطة ح عام قضعااية ،معا ن مقعرر التصعةية قعد
ي ون معرضا للطعن باإللغاء في حالة مدم موافقة األطراف مليه وهو معا يةعتح البعاب ملعا
مصراميه لتدت القضاء للبت في هله المزامات .
ومععن همععا تظهععر وجاهععة بعععض االجتهععادات القضععااية ،فقععد ورد فععي ح ععم البتداايععة الربععاط
بتاريخ  31بري  1994ما يلعي :ن الحعبى المعقعب يم عن تصعةيته بمبعادرة معن السعلطة
 ,العدد

 71مبد الرزا الصبيحي ،مالمح المظام الوقةي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدومة االوقاف ,مجلة القبى المغربية ,مدد تا
الرابع 2013
 72ظهير لريف بمتابة قامون رقم  1. 77. 83بتاريخ  24لوا  1397س 8توبر  1977ع في لأن األحباى المعقبة والملتر ة .
 74الةص  3من ظهير  1977في لأن تصةية األحباى المعقبة والملتر ة .
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الم لةة بلعؤون األوقعاف الا تبعين لهعا ن المصعلحة العامعة و مصعلحة المسعتةيدين تسعتوجب
75
للك.. .
الفقرة األول  :الخصوصيات المسطرية في المرحلة اإلدارية لتصفية الحبس المعقب.
مظععرا لتصوصععية األحبععاى المعقبععة ،فالملععرل المغربععي لععم يغل ع بابععه ،و تععاح إم اميععة
تصعةيته إلا اقتضعت مصعلحة معا للعك ،امععت هعله المصعلحة مامعة و تاصعة .فةعي المرحلععة
اإلدارية لتصةيته فقد مطا ظهير  1977هله المهمة لمظارة األوقاف واللؤون اإلسالمية،
وم ملا ضرورة توفر مجمومة من الوتاا حددها الةص التاسع ممعه وهعي ملعا المحعو
االتي :
مستة من رسم التحبيىتصعععريح باالسعععم الععععاالي واللتصعععي للمسعععتةيدين معععن الحعععبى ،و عععلا صعععةاتهم ومهعععمهمومواطمهم ومحالت إقامتهم
وتيقة مدلية تتضمن وصةا دقيقا للليء المحعبى ولمعا طعر مليعه معن تغييعر بالمعاوضعة والمماقلة و االقتماء
وباإلضافة إلا الوتاا المل ورة ماله ،تعين ملا طالب التصةية توجيه طلب في للك إلعا
ماظر األوقاف متبتا فيه توفر الغاية والمصلحة من التصةية تحت طاالة مدم القبو .
وباسعتقراء افععة الوتععاا المطلوبعة ملععف بععأن الملعرل مععتال ممععد العتراطه لمسععتة مععن رسععم
التحبيى قد هدف إلا تحديد لةاظ المحبى ومماب مستةيد من للك  .ل عن قعد يحعدث
بأن يضيع رسم التحبيى و يحجم المحبى مليهم باإلدالء بمستة من للك  .لللك معتقعد بعأن
الوتيقة العدلية الممصو مليها ضمن الوتاا المدلا بها قد تغمي من للك  ،ألمها تتضمن
مستةيد .
متتلف البيامات التي يتوفر مليها رسم التحبيى من تحديد للحدود ومماب
غير مه يعاب ملا الملرل إغةاله ضمن البيامات المل ورة للهادة من المحافظة العقارية،
للك ن هله األتيرة قد تتضمن الحالة المادية للعقار والحقو العيمية المترتبة مليه .
وبمجرد استيةاء ملعف التصعةية لجميعع الوتعاا المطلوبعة يبعادر معاظر األوقعاف إلعا إحالتعه
ملا الوزارة سمديرية األوقافع ،حيث يقتصر دور ماظر األوقاف ملا للعك ،فعال سعلطة لعه

 75مبد ال ريم الداودي ،األحباى المعقبة بين ح ام اللرل ومستجدات العصر  ,طروحة لمي لهادة الد توراه في اللريعة ،جامعة القرويين لية
اللريعة فاى. 2008/2007،
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في اتتال ي قرار يت
76
المعمية.

تصةية الوقف المعقب إل الصالحية ترجعع فعي للعك إلعا العوزارة

وفيما يت سعلطة وزارة األوقعاف واللعؤون اإلسعالمية للبعث فعي التصعةية ،بمجعرد إحالعة
ملف التصةية مستوفيا للوتاا الممصو مليها في الةص التاسع من مرسوم  18بريع
 ، 1979من طرف المظارة ملا المصلحة المتتصة وبعد تهيعئ جميعع الملةعات المعروضعة
ملا التصةية من طرف اتب اللجمة ،و إمداد المحاضر الالزمة في الموضول ،تحا هله
األتيرة ملا وزير األوقعاف واللعؤون اإلسعالمية ،وللعك ن تتلعف حعدهم بقصعد االطعالل
77
فقط  ،حيث يعرضها ملا اللجمة المعمية.
ول ي ت تسي قراراتها الحجية الالزمة تععين حضعور جميعع مضعااها ،إل ن تتلعف حعدهم
يبط قراراتها ويمزلها ممزلعة الععدم ،ألن قعراءة متأميعة لعم الةصع السعادى معن المرسعوم
الوزاري المحدث لها توحي بللك .
ومععرض هععله المحاضععر ملععا اللجمععة المعميععة ي ععون لالسععتعامة بععلوي التبععرة واالسععتاماى
بارااهم ،حتعا يتسعما لمعاظر األوقعاف تمةيعل المقعرر العلي اتتلتعه اللجمعة ،يعمعي معه فعي هعله
78
المرحلة السلطة الم لةة باألوقاف هي صاحبة االتتصا في اتتال مقرر التصةية .

وبمععا ن لمظععارة األوقععاف دور مهععم فععي المرحلععة اإلداريععة لتصععةية الحععبى المعقععب ،فعمععد
حصو مزال حو مقرر التصةية ،مجد مه ضمن مريضة الطعن باإللغاء ،يعهد إلا السيد
ماظر األوقاف واللؤون اإلسالمية بالرباط إبعالغ المقعرر إلعا ملعم المعميعين بعاألمر ،واتتعال
اإلجععراءات القاموميععة الالزمععة لتمةيععله بمسععامدة قاضععي التوتي ع بالربععاط وي ععون للععك التمةيععل
بصةة تلقااية دون ال حاجة إلا طلب مقدم من المستةيدين وإحجامه ملا التمةيل يجب ن ي ون
ملععا سععاى وإال سععي ون رفضععه الضععممي ملععوب بعيععب متالةععة القععامون وموجععب لتععدت
القضاء اإلداري  ،وهلا ما مقر ه في حيتيات ح م صادر من المح مة اإلدارية بمرا ش رقم
 41مؤرخ في  ،2009/03/31ملعف رقعم , 2007/2/135بتصعو تصعةية حعبى معقعب
حيث يعهد تمةيل ماظر األوقاف لمقرر التصةية وجوب تقديم طلب المستةيدين بصةة تلقااية .
حيث مه بمقتضا الةص السابع من المرسوم رقم  2 .79 .150بتاريخ  18بري 1979
المحدد ل يةية تلع ي اللجمعة الم لةعة بتصعةية األوقعاف المعقبعة والملعتر ة ومسعطرة مملهعا،
فان ماظر األوقاف يبلل مقررات اللجمة الا جميع من يهمهم األمر ويقوم بتمةيلها .
 76محمد بومبات ومحمد مومن ،تصوصيات مسطرة تصةية الوقف المعقب ،مرجع األمالك الحبسية ،مما المدوة الوطمية التي مظمها مر ز
الدراسات القامومية المدمية والعقارية ب لية الحقو بمرا ش ،يومي  10و 11فبراير 2006
 77الةص  8و  9من مرسوم  18بري ، 1979تحدد بموجبه يةية تل ي اللجمة الم لةة بتصةية األوقاف المعقبة والملتر ة ومسطرة مملها .
 78محمد بومبات ومحمد مومن ،األمالك الحبسية  .مما المدوة الوطمية الممظمة بمرا ش يومي  10و  11فبراير . 2006
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وهو ما يةيد ن تمةيل ماظر األوقاف لمقررات لجمة تصةية األوقاف المعقبة إمما ي ون بصةة
تلقااية ودومما حاجة إلا مطالبة المعميين باألمر بللك التمةيل ،وي ون احتجا ماظر األوقاف
بمرا ش بعدم م اتبته من لدن الطاممين قصد السهر ملا تمةيعل مقعرر التصعةية دون تبيعان
ي سبب وجيه آتر يبرر إحجامه من تمةيل ه غير مبمي ملا ساى ،ويجع قراره الضممي
بالرفض ملوبا بعيب متالةة القامون مما يتعين معه الغاؤه .
وبماء ملا مل رة مستمتجات الطاممين مع إدتا الغير في الدموى التعي التمسعوا بمقتضعاها
إدتا ماظر األوقاف بمرا ش فعي العدموى ،بعالمظر إلعا معه رغعم صعدور القعرار القاضعي
بتصةية الحبى المعقب إال مه لم يقم بتمةيل المهمة المو ولة إليه ،ما التمسعوا الح عم بإلغعاء
قعراره الضععممي المسععتمر العرافض لتمةيععل مقععرر التصعةية .وبمععاء ملععا جعواب مععاظر وقععاف
مععرا ش الععلي دفععع فيععه بعععدم قبععو المقععا األصععلي لعععدم إتبععات الطععاممين لصععةتهم فععي
التقاضي ،ما تمسك بمةى الدفع بتصو مقا االدتا لمةى السعبب ولتقديمعه دون ل عر
دين الطعاممين معا وضعح بتصعو الموضعول معه لعم يتوصع بعأي تعاب معن الطعاممين
بتصو تمةيل قرار التصةية .
ومليه قضت المح مة اإلدارية بإلغاء القرار المطعون فيه معع معا يترتعب معن للعك قامومعا.
79

ومن جهة ترى و بمةهوم المتالةة تم امتبعار ن امتمعال معاظر األوقعاف معن تمةيعل مقعرر
التصةية ليى بقرار إداري ب هو مم مادي ،وبالتالي مدم قابليته للطعن باإللغعاء وهعلا معا
تطرقت إليه حيتيعات قعرار صعادر معن مح معة االسعتاماف اإلداريعة بمعرا ش فعي قعرار رقعم
 101معؤرخ فععي  ،2010/02/3حيععث معه لععان ععان يلععترط لقبعو دمععوى اإللغععاء ن ي ععون
القععرار المطعععون فيععه محععدتا بلاتععه آلتععار قاموميععة تععؤتر فععي المر ععز القععامومي للطععامن وللععك
بإملعاء مر عز قعامومي جديعد و بتععدي و بإلغعاء مر عز قعامومي قعاام بالةعع معادام هعلا األتععر
مم ما وجاازا قاموما.
فإن مجرد امتمال ماظر األوقاف من تمةيعل مقعرر التصعةية المتتعل معن طعرف اللجمعة الم لةعة
بتصععةية األوقععاف المعقبععة والتععي ميمتععه لهععله الغايععة فععي مطععا مقتضععيات الةص ع  6مععن
المرسوم المؤرخ في  18بريع  1979المحعددة بموجبعه يةيعة تلع يلها ،ال يعتبعر فعي حعد
لاته قرارا إداريا بالمةهوم الوارد ماله ل ومعه ال تتعوفر فيعه مقوماتعه ،وإممعا يعدت فعي تامعة
األمما المادية التي تقب الطعن باإللغاء.

 79ح م صادر من المح مة اإلدارية بمرا ش رقم  41مؤرخ في  2009/03/31ملف رقم ،2007/2/135مملور في مجلة القضاء المدمي
الجزء األو بعموان المظام القامومي للمالك الوقةية ،ز رياء العماري.
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وطبقا لهلا قضت مح مة االستاماف اإلدارية بمرا ش بإلغاء الح م المستأمف والح م تصديا
80
بعدم قبو الطعن.
مما سعب مسعتمتي ن مجعا تعدت القاضعي اإلداري فعي المرحلعة اإلداريعة لتصعةية الحعبى
المعقب ي ون دقيقا جدا ،ألمه حتا ي ون قعرارا إداريعا محع طععن باإللغعاء يجعب ن يتعالف
مبد الملرومية اللي هو هم مبد في دموى اإللغاء و ن ي ون متسما باللطط في استعما
السلطة مما يبرر الطعن فيه مام قضاء اإللغاء ،وبالتالي فامتمعال معاظر األوقعاف معن التمةيعل
مم ع مععادي ولععيى قععرار إداري يوجععب الطعععن فيععه باإللغععاء  .ومليععه الحالععة الوحيععدة التععي
تستوجب تدت القاضي اإلداري هما ،هي الطعن في مقرر تصةية الحبى المعقب .
فما هي تصوصي تصةية الحبى المعقب تال المرحلة القضااية؟
الفقرة الثانية  :الخصوصيات المسطرية في المرحلة القضائية لتصفية الحبس المعقب.
إلا ان االص في اتتال قرار تصةية الوقف المعقب يرجع إلا السلطة الم لةة باألوقعاف
حسععب الةص ع  3مععن ظهيععر  ،1977فه ع يملععك القضععاء سععلطة البععث فععي هععلا المععول مععن
المزامات ؟وماهي حدود صالحيته في للك ؟تم ما هي اآلتار التي تترتعب معن قعرار تصعةية
الوقف المعقب ؟
فبالمسععبة لحععدود سععلطة القضععاء للبععث فععي تصععةية الحععبى المعقععب ،فالغايععة مععن إحععداث هععله
السلطة هي فعض المزامعات التعي قعد تطعر بعين االلعتا طبيعيعين و معمعويين ،فإمعه ومعن
تال المصو الممظمة لتصعةية الوقعف المعقعب ال يملعك السعلطة فعي للعك حيعث جعاء فعي
ح م ابتدااية الرباط  :مه بإحداث لجمة تاصة يتر سها وزير األوقاف واللعؤون اإلسعالمية
م لةة بتصةية الحبى المعقعب وإمطااهعا سعلطة األمعر بعإجراء القسعمة والبيعع بعالمزاد العلمعي
81
.
فحماية للعقارات الموقوفة وقةا معقبا ،فإن مملية التصةية تعهد بمقتضا الةص  7من ظهير
 1977ما سب الل ر إلا لجمعة تاصعة ،حعدد مرسعوم  18بريع  1979فعي فصعله األو
تل يلها ومسطرة مملها ما تضممت مدومة األوقاف الجديدة يضا تل ي هله اللجمة تحعت
اسم لجمة التصةية وحددت يةية مملها .
ومظرا ألهمية هله اللجمة فمتا ان قرارها مضرا بحقعو المسعتةيدين القاموميعة الممصعو
مليها ،جاز لهؤالء الطعن في قراراتها ،و هلا ما جاء في قرار للمجلى األملعا  :إن تقعدير
المصعلحة العامعة و مصعلحة المسععتةيدين يتضعع لرقابعة القضععاء ،وملعا اإلدارة المعميعة فععي
80
81

قرار صادر من مح مة االستاماف اإلدارية بمرا ش رقم  ،101مؤرخ في ،2010/02/3ملف إداري رقم . 2009/5/356
محمد بومبات ومحمد مومن ،األمالك الحبسية ،مرجع ساب
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حالة الممازمة الجدية ن تتبت قيام المصعلحة التعي ملعت تصعةية الحعبى ،وإال عان مقررهعا
82
متسما باللطط في استعما السلطة.
ومن البديهي وما هو سااد ن فح ملرومية هله القرارات يمعقد فيه االتتصا
83
اإلدارية حسب المادة  8من قامون  41.90المحدث للمحا م اإلدارية.

للمحا م

ما فيما يتعل باآلتار المترتبة من مسطرة تصةية الحبى المعقب ،فقد رتب ملرل ظهير 8
توبر  1977الممظم للحباى المعقبة والملتر ة آتارا بالمسعبة للوقعاف ،و تعرى لصعالح
المحبى مليهم اموا ل ورا و إماتا ،لللك وجب التمييز بين الحاالت اآلتية :
حالة استحقا األوقاف لتلث الوقف المعقب  :م ملا للك الةصع  5معن الظهيعر حيعثجاء فيه  :تستح األوقاف العامة من حبى معقب و ملترك تقعررت تصعةيته مسعبة
التلث .
باالطالل ملا جميع المصادر الةقهية مجد بأن مصدر المصيب المستح لها مابع من الةتوى
التي فتا بها المجلى العلمي بةاى حيث ال سمدا في مصادر اللريعة االسالمية .
ومليععه معتقععد ن ممععاب األوقععاف العامععة مععن للععك حضععي بالتأييععد متععا تحققععت فيععه غععرادة
المحبى
 حالة مدم استحقا األوقاف العامة ألي مماب قد ال يستح األوقاف العامعة ي مصعيب معنللك متا توف رت اللروط المقررة في الةقرة التامية من الةص  5من الظهير .
وجود مقار للمحبى مليهم سدارعمدم تمسك المحبى مليهم ي مقار آترتملك المحبى مليهم ألرض فالحية ال تتجاوز مساحتها ملرة ه تارات . إتبات المحبى مليهم بأن للك هو مصدرهم الوحيد في العيشغ ير ن التسعاؤ العلي يطعرح هعو صععوبة إتبعات للعك معن جامعب المحعبى ملعيهم ،ومعدىتقدير حجية الوتاا المدلا بها من طرفهم .
ان االجابة من للك تقتضي استحضار الةترة التاريتية التي تمت ملا ضعواها صعياغة هعله
المصو  ،إل األص افتراض حسن المية ،في تمةيعل االلتعزام ،ومليعه يم عن القعو بأمعه متعا
 82قرار المجلى األملا مدد ،400الصادر بتاريخ  8دجمبر  1990مملور بمجلة المجلى االملا يصدرها المجلى األملا للقضاء ،العدد 44
. 155
السمة 19 90
 83المادة  8من قامون  41.90المحدث للمحا م اإلدارية .مملور في المجلة المغربية لقامون األمما والمقاوالت .العدد ،2000, 3
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تبعت م عى مععا ضعمن فعي الةصع  5معن الظهيععر فعان الملعرل مطععا االتتصعا
84
لتقدير للك .

للقضععاء

ومليه يم ن القو ن مدومة األوقاف الجديدة وملا غرار ظهير  1977قد جعلت المسطرة
المتعلقة بتصةية الوقف المعقب مسطرة إدارية بامتيعاز ،ويتضعح للعك معن تعال اسعتعراض
المواد المتعلقة بالموضول ،غير مه قد تتور بعض المزامات ملا هعامش هعله التصعةية ممعا
يسععتدمي تععدت القضععاء سالطعععن فععي مقععرر التصععةيةع ،وهععو تععدت ال يععؤتر فععي طبيعععة هععله
المسطرة التي تبقعا وال و تيعرا مسعطرة إداريعة ،حيعث ن قعرار التصعةية يبقعا بيعد الجهعة
85
المتتصة.
إلا معا فعي المط لعب األو قعد تحعدتما معن مراحع تصعةية الحعبى المعقعب ،سعوف معمع فعي
المطلب التامي ملا إبراز يةية بسط القاضي رقابته ملا مقرر التصةية .
المطلب الثاني  :الرقابة القضائية عل مقررات تصفية الحبس المعقب
ما سبقت اإللارة ن الوقف المعقب يمقضي من طري التصةية ،حيث يعتبر في جعوهره
ح امتةال داام يصرف جهات مامة و تاصة ،ولصاحبه ح االستعما و االستغال دون
التصرف ،غير مه يالحظ حياما تعلر استعما واستغال األميان للعقارات المحبسة تحبيسا
معقبا لسبب معن األسعباب ،معا يعؤدي إلعا متالةعة الغعرض العلي قصعده الواقعف ،ويبعرز إلعا
الملععف تل ع ك المل ع لة القديمععة ن الوقععف يعي ع االسععتتمار والتمميععة ،وحتععا يتجععاوز الملععرل
المغربي هلا األمر فقد سمح لعلوي المصعلحة بطلعب تصعةيته وفع دمعوى ومسعطرة تاصعة
86
ولروط محددة ما سب ل ره.
والتصةية في التلعريع المغربعي ليسعت مةروضعة وواجبعة ملعا ع األوقعاف المعقبعة ،وإممعا
تجععوز فقععط ممععدما تتواجععد ظععروف تاصععة تععرتبط إمععا بمصععلحة المسععتحقين و بالمصععلحة
العامة .87
ورقابععة القاضععي اإلداري ال ت ععون إال بعععد صععدور قععرار التصععةية إتععر الطعععن فيععه ل ععون
األطراف لم يوافقوا مليه .
و ما هو معروف ن هدف قاضي اإللغاء هو إمدام قرار إداري غيعر ملعرول ،فإصعدار
قرار تةويت الحبى المعقب قب تصةيته يعتبر قعرار غيعر ملعرول موجعب الطععن باإللغعاء،

84محمد بومبات ومحمد مومن ،األمالك الحبسية ،مرجع ساب
 85هلام تهتاه ،مالمح المظام الوقةي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدومة األوقاف ،مجلة القبى المغربية العدد  4يماير . 2013
 86مبد الرزا الصبيحي ،قراءة في مدومة األوقاف ،مجلة القبى المغربية العدد  4يماير . 2013
 87مبد ال ريم الداودي ،األحباى المعقبة بين ح ام اللرل ومستجدات العصر ،طروحة لمي لهادة الد توراه في اللريعة .مرجع ساب
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وتاضععع لرقابععة القاضععي اإلداري فععي هععله المرحلععة قب ع االمتقععا للمرحلععة التععي تسععتوجب
الطعن فيه لعدم موافقة األطراف مليه و لضرورة فرضتها المصلحة العامة .
وهععلا مععا مقععر ه فععي حيتيععات قععرار مح مععة االسععتاماف اإلداريععة بالربععاط مععدد  7مععؤرخ فععي
 7 .01 .2009ملف مدد .05/07/ 363حيث تم تقديم دموى اإللغاء من طرف تر من
مدل يجع تماز بعضهم من هله الدموى دون البعض اآلتر ال يحو دون مظعر المح معة
في موضومها ،معا دامعت دمعوى اإللغعاء غيعر قابلعة بطبيعتهعا للتجزاعة وهعلا يقتضعي تسعليط
القضاء رقابته ملا ملرومية القرار اإلداري ولو تماز حد المدمين و جلهم معن طلعب
اإللغاء الموجه ضده .
إن الحبى المعقب غير المصةا يجع األمالك التاضعة له غير قابلة للتةويت ،و ن القرار
الصادر من المجلعى الجمعامي بعالترتي ألحعد معن األغيعار غيعر المحعبى ملعيهم بإحعداث
تجزاة فو مقار محبى يعتبر متسما بتجاوز السلطة لعيعب متالةعة القعامون وموجبعا بالتعالي
لإللغاء .
ومليه قضت مح مة االستاماف اإلدارية بتأييد الح م المستأمف واللي مةاده اإللهاد ملعا
88
تماز من الدموى وبامتبار االستاماف الموجه ضده صبح غير لي موضول.
الفقرة األول :رقابة القضاء عل مقرر تصفية الحبس المعقب
حسععب ظهيععر  8تععوبر , 1977و مععا سععب ل ععره ن هععم مبععرر لقيععام دمععوى تصععةية
الحععبى المعقععب هععي المصععلحة العامععة و مصععلحة المسععتةيدين ،والتععي يجععب ن ت ععون قاامععة
وواضحة ومحددة حتا يم ن للمحعا م اإلداريعة و لمح معة العمقض سالغرفعة اإلداريعةع بسعط
رقابععة الملععرومية ي الطعععن فععي مقععرر التصععةية باإللغععاء التسععامه باللععطط فععي اسععتعما
السلطة .
وهلا ما سمقر ه في حيتيات قرار لمح مة المقض رقم – 561بتاريخ – 1995/12/21ملف
مدد  ،94/ 10068حيث يطلب السيد وزير األوقاف واللؤون االسالمية بتاريخ  18يمعاير
 ،1993والقاضي برفع صةة التحبيى معن ملعك المسعما الحاجعة بمعيسعا موضعول الرسعم
العقاري مدد  565/7المحبى ملا التعقيب من طرف المرحوم الحا الهالعمي بعن الم عي
بن سيدي محمد بن ميسعا آ اللعيخ ال امع موضعحا فعي مريضعته معه يسعتةيد معن حعبى
معقب ملا العقار المل ور ال اان بدوار حاجة جمامة مين مرمة ممالة م ماى االسماميلية
والبالغععة مسععاحته  241ه تععارا و  175ارا و 20سععمتيار ،و ن رسععم الحععبى يععم ملععا ن
88قرار صادر من مح مة االستاماف االدارية بالرباط مدد  7مؤرخ في / 2009/01/7ملف مدد ،5/07/ 363مملور في مجلة القضاء المدمي
الجزء األو  ،ز رياء العماري .
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الطبقة العليا من المحبى ملعيهم تحجعب الطبقعة األسعة ممهعا درجعة معن االسعتةادة وتسعتتمي
المساء من االستةادة بصةة مطلقة و مه تبعا للةظ المحبى فإن الطامن يوجد في الطبقة العليعا
من المحبى مليهم ،و هو حاليا المستةيد الوحيد من هلا المحبى و مه سب للسيد الوزير ن
صدر قرار تحت مدد  133بتاريخ  9فبراير  1994في إطار الظهير اللريف بمتابة قامون
الصادر بتاريخ  8/10/77في لأن األحباى المعقبة والملتر ة ،قضا برفع صةة التحبعيى
ملا العقار المل ور وإحالة الملف ملا لجمة التصةية ،و ن هلا القرار ان مح طعن معن
طرف الطامن إلا جامب المستةيدين المحتملين وهو محمدي امحمد الهالمي العيساوي مام
المجلعى األملععا الععلي صععدر بتععاريخ  6/19/1990قعرار تحععت مععدد  400فععي الملععف مععدد
 8049/88قضا بإلغااه وإبطاله و مه بلل إلا ملم الطامن ن السعيد وزيعر األوقعاف صعدر
قرار ا جديعدا فعي مةعى الموضعول ،تحعت معدد  276بتعاريخ  18يمعاير  1993يقضعي برفعع
صةة التحبيى من الملك المل ور .
وحيث يعيب الطعامن ملعا المقعرر الملعار إليعه تعر مقتضعيات الظهيعر اللعريف المتعلع
باألحباى المعقبعة والملعتر ة ،ومعدم االرت عاز ملعا سعاى واللعطط فعي اسعتعما السعلطة،
وللك ن المقعرر موضعول الطععن اسعتمد ملعا معا سعماه بطلعب التصعةية المقعدم معن طعرف
المر تين حسمة وهيبة ،بمتي المرحوم المحجوب بن الم ي بتاريخ  17/2/83التي التمستا فيه
تصةية هلا الحبى ،ملا ساى مهما مستةيدتان ممه في إطار الةص  3معن الظهيعر الملعار
إليه ،والحالة ن المستةيد األو واألتير هعو الطعامن ألن هعلا الحعبى تعا بالعل ور ،وقعد
تبت للك لدى قضاء المجلى األملا ما هو واضح من تال تصةية هلا الحبى ،ومن جهة
ترى بالرجول إلا تمصيصات المقرر المطلوب الغاؤه ،يتضح ن اإلدارة قد امتمدت للك
من ج تصةية الحبى المل ور اللي جرته ملعا هعلا الملعك المحعبى ،لعف ملعا معه معن
األصلح للوقاف بهله الممطقة ن تدمم بأمالك جديدة تساهم مردوديتها فعي تغطيعة حاجعات
وت اليف المسعاجد والمرا عز المدميعة التابععة لهعا بسعلطة تقعدير المصعلحة العامعة التعي تتعلرل
بتوفرهععا فععي المازلععة والتععي ملععت فععي مظرهععا تصععةية هععلا الحععبى فععإن تقععدير هععله المصععلحة
89
يتضع لرقابة القضاء .فقضا المجلى األملا بإلغاء القرار المطعون فيه.
يتضح من تال هلا القرار ن التلريع والقضاء قبع صعدور مدومعة األوقعاف امعا يعتبعران
المصعلحة العامعة معن موجبعات إمهععاء الحعبى المعقعب ،والمقطعة التععي تتعار فعي هعلا البععاب ن
مصطلح المصلحة العامة هو مصطلح قامومي مةتوح قاب للتأوي في غياب تلعريعي يحعدد
مطا المصلحة العامة .

89

قرار صادر من المجلى األملا سمح مة المقضع،مدد – 561بتاريخ  1995/12/21ملف مدد . 94/ 10068
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حيععث ن اإلدارة باسععمها تتمتععع بسععلطات اسععتتمااية تم مهععا مععن اتتععاد ي قععرار ،إال ن هععله
السلطة ليست ملا إطالقها وإمما تمارى تحت رقابة القضاء .
إن الهياععات العامععة ال تمععارى مملهععا ألغععراض لاتيععة لحسععابها ،وإممععا بقصععد تحقي ع هععدف
ساسي هو الصالح العام  ،ومن تعم مماصعر لعرمية الهياعات العامعة ن تتجعه هعله األممعا
دااما الا تحقي المصالح العامة ،وإال تمحرف ممها فالا هي جاوزت هلا الغعرض ولعم ي عن
البامعث ملععا تصعرفاتها ابتغععاء مصعلحة مامععة ،فإمععه يلعوب تصععرفاتها ميعب االمحععراف فععي
استعما السلطة مما يجعلها مرضة لإللغاء.
إلن فمالا من الطعن في مقررات لجمة التصةية؟
الفقرة الثانية  :رقابة القضاء عل مقررات لجنة التصفية.
حمايععة للعقععارات الموقوفععة وقةععا معقبععا ومظععرا لتصوصععيتها فععإن ممليععة التصععةية تعهععد
بمقتضا الةص  7من ظهير  1977إلا لجمة تاصعة و تسعما لجمعة التصعةية حسعب المعادة
 123من مدومة األوقاف .حيث حدد القرار الصادر من وزير األوقاف واللؤون اإلسالمية
رقم 69.12تل يلها و يةية مملها ومصت في المادة  2ممه ملا ما يلي :
تتعألف لجمععة التصعةية التاصععة باألوقعاف المعقبععة ،باإلضععافة العا مععدير األوقعاف رايسععا ،مععن
األمضاء التاليين:
-متت

في المواريث

قاض من الدرجة األولا ملا األقمحافظ للمالك العقارية من الدرجة الممتازة ملا األقرايى قسم المحافظة ملا األصو الوقةية -رايى قسم التلريع بوزارة األوقاف واللؤون االسالمية.

90

وإضافة الا للك و ما سب الل ر ،تضممت مدومة األوقاف الجديعدة تلع ي هعله اللجمعة
تحععت اسععم لجمععة التصععةية وحععددت يةيععة مملهععا المععواد مععن  5الععا  11مععن القععرار
المععل ور ،ومصععت ملععا بععاقي اإل جععراءات فيمععا يت ع ملععف التصععةية ومقععرر اإلحالععة
91
ومستحقات وزارة األوقاف من هله التصةية في المواد  123الا  128من المدومة.
 90المادة  123من مدومة األوقاف ،و الةص  7من ظهير ،1977إضافة الا قرار لوزير األوقاف واللؤون اإلسالمية رقم  69.12صادر في
 10صةر  1433س4يماير  2012ع بلأن تحديد تل ي لجمة التصةية التاصة باألوقاف المعقبة و يةية مملها .
 91المواد من  123الا  128من مدومة األوقاف ،والمواد من  5الا  11من قرار وزير األوقاف واللؤون اإلسالمية رقم  69.12الصادر في
 10صةر  1433س4يماير  2012عبلأن تحديد تل ي لجمة التصةية التاصة باألوقاف المعقبة و يةية مملها.

51
MarocDroit.Com

فبتصععو الت ييععف القععامومي للقععرارات الصععادرة مععن هععله اللجمععة ،يم ععن ن مطععرح
التساؤ التالي :ه هي قرارات إدارية م ال ؟
يم ممععا ن مقععو معععم ومععدت لها فععي تامععة القععرارات اإلداريععة وتتضععع لرقابععة القاضععي
اإلداري اللي يتمت دوره فعي بسعط رقابتعه ملعا معدى ملعرومية هعله القعرارات ،وإال
امت مح للطعن باإللغاء.
فحسب القرار الصادر من المجلى األملا مدد  850المؤرخ في  ،98/10/1حيث مه
بمقتضا المادة التاممعة معن القعامون رقعم  41.90ت عون المحعا م اإلداريعة هعي المتتصعة
موميا بالبث ابتداايا في طلبعات إلغعاء قعرارات السعلطات اإلداريعة بسعبب تجعاوز السعلطة
مالم يسمد القامون للك لغيرها ،ومليه فإن المح مة اإلدارية امت ملعا صعواب حيممعا
امتبرت المقررات التي تصدر من اللجمة الم لةة بتصةية األحبعاى المعقبعة والملعتر ة
قرارات صادرة من جهة إدارية ،وت تسي تبعا لللك صبغة القرار اإلداري ،وصرحت
مها هي المتتصة وغيابيا بالبث في الطعن المرفعول ضعد قعرار لجمعة التصعةية العلي لعم
يسمد القامون لغيرها صالحية المظر فيه درجة ابتدااية .
لم يرتب الملرل في الةص  13من القامون رقعم  90.41المملعئ للمحعا م اإلداريعة ي
جزاء ملا مدم البث بح م مستق في الدفع بعدم االتتصا المعومي ،وال يتصعور معا
و مةيعه تمسعك
هو الجزاء اللي يم ن ترتيبعه فعي هعلا اللعأن غيعر تأ يعد االتتصعا
الطععاممتين المسععتأمف مليهمععا بأمهمععا ترتعععان فععي الحععبى المعقععب موضععول التصعععةية،
وإدالاهمعا بإراتععه يجعع ممازمتهمععا فعي صععةة العوارث و المسععتةيد ممازمعة جديععة ،ممععا
ي ون معه لهما الصةة للطعن في المقرر اإلداري اللي يم ر مليهما الصةة المل ورة .
وبالرجول إلا مقتضيات ظهير  1977/10/8في لأن األحباى المعقبة والملعتر ة،
و المرسوم التطبيقي الصادر في  ، 1979 /4 /18فعإن الملعرل مطعا للجمعة التصعةية
اتتصاصععا اسععتتماايا فععي موضععول تصععةية الحععبى المعقععب والملععترك لتحديععد صععةة
العوارث و المسععتةيد  ،هععو اتتصععا يبقعا ملععروطا بعععدم قيععام معزال جععدي فععي هععاتين
الصةتين ،إل في حالعة قيعام هعلا المعزال يرجعع االتتصعا للمح معة صعاحبة الواليعة
لتحديععد مععن هععو الععوارث و المسععتةيد  ،والحسععم فععي المسععألة العارضععة ،ف ععان الح ععم
المستأمف ملا صواب ممدما ورد في تعليلعه ن قيعام اللجمعة مصعدرة القعرار بتحديعد
مدد المستةيدين ،وإقصاء الجهة الطاممة ،ت ون قد حسمت في الممازمة إرتيه هعي معن
اتتصا القضاء .ومرضت قرارها لإللغاء .
وقضععا المجلععى األملععا فععي الل ع بقبععو االسععتاماف ،وفععي الجععوهر بتأييععد الح ععم
92
المستأمف .
 92قرار صادر من المجلى األملا سمح مة المقض ع،مدد  850المؤرخ في . 98/10/1مملور في مجلة القضاء المدمي الممازمات الوقةية،
الجزء األو .
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وإضافة الا الت ييف القامومي لهله اللجمة يم مما ن متحدث معن وظيةتهعا ،حيعث معه بععد ن
تحا ملةات التصةية ملا اللجمة بعد استيةااها جميع الوتعاا الممصعو مليهعا فعي المعادة
 124مععن مدومععة األوقععاف ملععا وزيععر األوقععاف واللععؤون اإلسععالمية طبقععا للةص ع  3مععن
93
المرسوم السالف الل ر ،يجب ن ت ون ملمولة بعدة وتاا همها مقرر اإلحالة.
وحتا تسير العملية ملا حسعن وجعه ،فامعه يجعب ملعا السعلطة الح وميعة الم لةعة باألوقعاف
بمجرد مزمها ملا تصةية ي مقار محبى حبسا معقبا ،ن تتبر وزارة الععد قبع لعهر
معن صععدور قعرار اإلحالععة ،هعلا األتيععر العلي يجععب ن معلقعه فععي األمعا ن التاصععة بععالتعلي
94
وملره في الصحف الوطمية ،حيث ت ون مملية اللهر واسعة.
هلا ما جاء في المادة  125من مدومة األوقاف  :يلهر مقعرر اإلحالعة ملعا لجمعة التصعةية
بتعليقععه بمقععر مظععارة األوقععاف التععي يوجععد بععداارة مةولهععا الترابععي الوقععف المعقععب المععراد
تصععةيته ،وملععره فععي جريععدتين ملععا األقع توزمععان وطميععا ومععألون لهمععا بملععر اإلمالمععات
95
القامومية والقضااية .
ويعتبر هلا التمصي تطوة إيجابية لسد الةراغ التلريعي لمرسوم  1979العلي وجعب
ملا ماظر األوقاف ضرورة إبالغ مقرر اللجمة لجميع من يهمه األمر ،ليقوما بتمةيلها وهلا
يبين جليا ن مملية االلهار لن ت ون إال بعد صدور قعرار التصعةية ،ومليعه فعإن ملعر قعرار
اإلحالعة تحقيع مصعلحة بععرى للوقعاف لتةععادي وقعول المععزال تمعاء صععدور مقعرر التصععةية
بحيث ي ون األطراف ملا ملم بعملية التصةية .
والمالحظ ن السلطة الم لةة باألوقاف مرة تقوم بملر قرارات اإلحالة  ،ومرة ترى تقوم
96
بملر قرارات اللجمة.
وبعد إحالة الملف ملا اللجمة يم عن ن ت عون مقرراتهعا محع طععن معام القضعاء اإلداري
بسبب اللطط في استعما السلطة  ،وهلا ما مقر ه فعي حيتيعات و ح عم للمح معة اإلداريعة
في الموضول مدد  347مرجعع رقعم  10523فعي  ،2001/04/12هعو بمتابعة مريضعة معن
جع الطعععن فععي قععرار إداري بسععبب اللععطط فععي اسععتعما السععلطة ،بواسععطة هععله العريضععة
يطلب العارضون في آن واحد إبطا وإلغاء المقررات الصادرة في هلا اللأن ،وقد ح معت
المح مة اإلدارية بالرباط برفض طلبهم ،وتم استامافه لدى راعيى الغرفعة اإلداريعة بعالمجلى
األملععا سمح مععة الععمقضع ،بمععاء ملععا مقععا االسععتامافي المرفععول بتععاريخ  2005/3/28مععن
 93المادة  124من مدومة األوقاف الصادرة في  25فبراير . 2010الجريدة الرسمية مدد – 5847فاتح رجب  1431س 14يوميو2010ع.
 94مبد الرزا الحبامي الحماية القامومية للعقارات المحبسة ،طروحة لمي الد توراه في القامون التا  ،لية دا . 2006
 95المادة  125من مدومة األوقاف الصادرة في  25فبراير  ،2010مرجع ساب .
 96مبد الرزا الحبامي الحماية القامومية للعقارات الحبسية ،طروحة لمي الد توراه في القامون التا  ،مرجع ساب
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طععرف المسععتأمةين المععل ورين بواسععطة مععاابهم األسععتال محمععد القععادوري وبمععاء ملعا مععل رة
الجعععواب المعععدلا بهعععا بتعععاريخ , 2005/8/12معععن طعععرف المسعععتأمف وبمعععاء ملعععا األورا
والمستمدات المدلا بها ،في هلا الملف قضا المجلى األملا سمح مة العمقضع بتأييعد الح عم
97
المستأمف .
فقرار التصةية يمزل من العقار المحبى حبسا معقبا الصةة الحبسية ،بحيث يصبح مل ا غير
محبى ،وتوزل المداتي بعد للك  .ل ن بالتمعن جيدا في المدة الةاصلة بين مرحلة صدور
قعرار التصععةية ومرحلععة توزيععع المععداتي يالحععظ وجععود فععراغ تطيععر قععد يععؤدي الععا إبعععاد
السلطة الح ومية الم لةة باألوقاف ممد توزيعع المعداتي لمعزل الصعةة الحبسعية معن الملعك،
زيععادة ملععا ن المتضععرر مععن التصععةية يم مععه ن يرفععع دمععوى قضععااية لععيطعن فععي مقععرر
التصةية مام القضاء اإلداري ،وتستمر القضية في المحا م مدة طويلة والصةة الحبسية قد
زالععت ممععا يم ععن اسععتغاللها فععي غععراض غيععر ملععرومة .98ولتةععادي هععلا المل ع وجععب
ملرل مدومة األوقاف ملا لجمة التصةية ن تقعوم بدراسعة مةصعلة لمقعرر التصعةية وقيامعه
ملععا سععباب صععحيحة وإال امععت مقرراتهععا مح ع طعععن باإللغععاء و ن تقععوم بتحديععد صععةة
المستةيدين و الوارث من تصعةية الحعبى المعقعب رغعم معه معدم تطعر اللجمعة لصعةتهم ال
يجع مقررها مح طعن باإللغاء ،إلا ان المقرر قاامعا ملعا سعبب صعحيح عأن ي عون قعد
ا تةا فقط بالبث في طلب تصةية الحبى موضول المزال دون التعرض لصةة الورتة .
وهلا ما جاء في حيتيات الح م الصعادر معن المح معة اإلداريعة بالربعاط تحعت رقعم ،1638
مؤرخ في  2007/7/12ملف إلغعاء رقعم  ،05/1/214حيعث معه بمقتضعا الةصع  7معن
الظهير اللريف بمتابة قامون في لأن األحباى المعقبة والملتر ة فإن إجراء التصةية يعهد
به إلا لجمة تاصة يحدد تل يلتها ومسطرة مملها بمقتضا مرسوم ،ومليعه ي عون المقعرر
المطعون فيه اللي ا تةا فقط بالبث في طلب تصةية األحباى موضعول المعزال فعي مطعا
الةصعلين 5و 6مععن الظهيععر المععل ور ،دون ن يتعععرض لصعةة الورتععة واسععتحقاقهم مععا يمععتي
من التصةية م تةيا بالتمصي ملا ضعرورة توزيعع تلتعي األمعالك المحبسعة ملعا الورتعة
طبقا للعريضة اللرمية ،غير ملوب بعيب امعدام االتتصا .
لما ان غلب الورتة قدموا طلبات لتصةية الحبى المعقعب ملعيهم فعإن مصعلحة المسعتةيدين
هي التي ت ون قد اقتضت تصةية األحباى المعقبة ،وي ون مقعرر التصعةية المتتعل اسعتمادا

 97ح م صادر من المح مة اإلدارية بالرباط مدد ، 347مرجع رقم  10523في . 2001/04/12
 98م بد الرزا الحبامي ،الحماية القامومية للعقارات المحبسة دراسة في الوساا واآلتار ،طروحة لمي الد توراه في القامون العام ،جامعة محمد
التامى دا  .مرجع ساب .
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إلا للك قااما ملا سبب صحيح .فح مت المح مة اإلدارية ل ال بقبو الطلب وموضعوما
99
برفضه.
وبمةهوم المتالةة فعي حالعة وجعود معزال فعي تحديعد صعةة المسعتةيد و العوارث بععد صعدور
مقرر التصةية من لجمة التصةية ي ون هما اتتصا القضاء اإلداري بصةة استتمااية ،وهلا
ما تماولته حيتيات القرار الصادر من المجلى األملا سمح معة العمقضع معدد  852المعؤرخ
فععي  ،98/10/1ملععف إداري مععدد  1317و ،96/15/1255مةععاده ن دمععوى اإللغععاء توجععه
ضد القرار المطعون فيه ،و ال يؤتر فيها من الماحية الل لية معدم توجيههعا بصعةة رايسعية
ضد المستةيدين من القرار .بالرجول الا مقتضيات ظهير  1977/10/8في لأن األحبعاى
المعقبععة والملععتر ة والمرسععوم التطبيقععي الصععادر فععي  ،1979/4/ 18فععإن الملععرل مطععا
للجمة التصعةية اتتصاصعا اسعتتماايا فعي موضعول تصعةية الحعبى المعقعب والملعترك لتحديعد
صةة الوارث و المستةيد .
وهو اتتصا يبقا ملروطا بعدم قيام مزال جدي في هاتين الصةتين إل في حالة قيام هلا
المععزال يرجععع االتتصععا للمح مععة صععاحبة الواليععة لتحديععد مععن هععو الععوارث و المسععتةيد،
والحسم في المسألة العارضة و ن المح مة اإلدارية وهي تبت في ملرومية مقرر التصةية
اللي تبت ن اللجمة المصدرة له تجاوزت اتتصاصها الوظيةي لم ي ن لهعا ن ترت عب مةعى
التجععاوز ،وال ن تبععت فععيمن هععو الععوارث وال هععو المسععتح  ،ألن للععك يرجععع الععا المح مععة
المدمية المتتصة.
فقضععا المجلععى األملععا سمح مععة الععمقضع فععي اللعع
100
الجوهر بتأييد الح م المستأمف.

بالتصععريح بقبععو االسععتامافين،وفي

مستمتي من الح م والقرار المل ورين ن القضاء يتبت معدى حقيعة االلعتا فعي االسعتةادة
معن الحعبى معن معدمها ،وللعك بتأ يعد وجعود الصعةة و معدم وجودهعا وفعي حالعة معدم تم عن
القضاء من إتبات للك ،وفي حالة مدم تتبت القضاء من صعةة اللعت العلي يعدمي حقيتعه
بالعقار المحبى ،يظ هلا األتير محبسا المتةاء الصعةة فعي العدموى ،وللعك بتعالف معا إلا
تأ عد القاضععي مععن صععةة المعدمي ،فحيمععلاك يحععا ملععف القضعية ملععا لجمععة التصععةية لتقععوم
بدراسة وتصدر قرارها القاضعي بمعزل الصعةة الحبسعية ملعا العقعار بععد قيامعه ملعا سعباب
صحيحة وتأ دها من صةة المستةيد و الوارث حتا ال ي ون محال للطعن باإللغاء.

 99ح م صادر من المح مة اإلدارية ،تحت رقم  1638مؤرخ في  2007/7/12ملف الغاء رقم  ، 05/1/214مملور من مجلة القضاء المدمي،
بعموان الممازمات الوقةية بين مواقف محا م الموضول وتوجهات مح مة المقض ،الجزء التامي ،ز رياء العماري .
 100قرار صادر من المجلى األملا مدد ،852المؤرخ في ،98/10/1ملف إداري مدد  1317و،96/1/5/ 1255مملور في مجلة القضاء
المدمي الجزء األو  ،مرجع ساب .
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وتالصععة القععو ن تصععةية الحععبى المعقععب ال تعتبععر حععال ،ألن االمتقععاد بععأن األحبععاى
المعقبعة ضععااعة هععي التعي يجععب إتضععامها للتصعةية ،مععا ن حصععر الحعبى المعقععب ملععا
طبقتععين فععي المدومععة فيععه قيععد إلرادة المحععبى التععي يجععب احترامهععا وإلغععاء الحععبى المعقععب
101
مستقبال.

 101مبد الرزا حبامي ،الحماية القامومية للعقارات الحبسية دراسة في الوساا و اآلتار ،مرجع ساب .
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خاتمة الفصل األول

بععالرغم مععن األهميععة التععي تحظععا بهععا المؤسسععة الوقةيععة بلععقيها العامععة والتاصععة ،فععي
المجتمع اإلسالمي مامة وفي المجتمع المغربي تاصعة .ومظعرا لتصوصعيتها المسعتمدة معن
المععلهب المععال ي فبعععد الدراسعة التععي قممععا بهععا ،توضععح لمععا مععن تععال هععلا الةصع ن همععاك
ممازمات إدارية تتيرها األصو الوقةية والمتجسدة باألساى في االمتداء المادي ملا الملك
الحبسي بدموى مزل المل ية ألج الممةعة العامعة ،والممازمعات الماتجعة معن تصعةية الحعبى
المعقب إتر الطعن في مقرر التصةية مام القضاء اإلداري.
فبالمسبة لمزل مل ية األوقاف ألج الممةعة العامة يتضح لما ن العمصر المهم فعي سعلوك
هععله المسععطرة ممععوط بتحقيعع الممةعععة العامععة وبععاحترام جميععع مقتضععياتها ،ودور القضعععاء
يمحصعر باألسعاى فعي التأ ععد معن تعوفر ممصععر المصعلحة العامعة ،ومععن معدى احتعرام الجهععة
المازمة للمسطرة المزمع سلو ها ،إضافة إلا احترام اللرط الواقف اللي جاءت به مدومعة
األوقععاف الجديععدة فععي مادتهععا  59اإللن  ،ي ضععرورة صععدور الموافقععة الصععريحة لسععلطة
الح ومة الم لةة باألوقاف لمعزل مل يعة العقعارات الموقوفعة وقةعا مامعا ألجع الممةععة العامعة،
وهععي تصوصععية تحضععا بهععا العقععارات الوقةيععة دون بععاقي العقععارات الممزومععة مل يععتهم.
إضععافة إلععا للععك تبععين لمععا مععن تععال هععلا الةصع ن الممازمععات اإلداريععة المتعلقععة بتصععةية
الحبى المعقب تتجسد فقط في الطعن فعي مقعرر التصعةية وهعلا راجعع للملعا التعي يتيرهعا
هلا المول من األحباى ومظرا لتصوصيته المستمدة من الملك العام في مدم قابليته للبيع و
الرهن و الحجز ودااما ي ون الدافع هو المصلحة العامة ،وللحعديث تعر معن تصوصعيات
الممازمات الوقةية في المادة اإلدارية سوف معم ملعا دراسعة المظعام الضعريبي المةعروض
ملا األوقاف في الةص التامي معن هعلا البحعث وتوضعيح االمتيعاز العلي تتمتعع بعه مؤسسعة
الوقف والراجع للهمية التي تحضا بها ،ودااما تعزيز الموضعول باالجتهعادات القضعااية،
وما جاءت به ح ام المحا م اإلدارية ومح مة المقض.
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الفصل الثاني
خصوصيات المنازعات الضريبية لألوقاف
إن الممازمعات اإلداريعة فعي المجععا الععوقةي والتعي ت ععون مجعاال لتععدت القضععاء اإلداري،
تتجسد باألساى في مزل المل ية ألج الممةعة العامة وتصعةية األحبعاى المعقبعة والصعةقات
المبرمعععة لةااعععدة األوقعععاف العامعععة التعععي تعععم تحديعععد مظامهعععا بمقتضعععا القعععرار العععوزاري رقعععم
 ،258.13إضافة إلا هم ممازمة وهي الممازمات الضريبية للوقعاف التعي تحظعا بامتيعاز
اإلمةاء بقوة القامون األمر اللي مرجعه لتصوصية الملك الحبسي بصةة مامة.
فالضعرااب والرسععوم التععي فععي ح مهعا تلع هععم مععورد معالي لميزاميععة الدولععة والجمامععات
المحليععة ،وتسععاهم بلعع فعععا فععي تمويعع المةقععات العموميععة ،وإمعععاش الحيععاة االقتصععادية
واالجتماميععة بععالبالد ،وقععد مهععد الملععرل إلدارة الضععرااب والتزيمععة العامععة ،مععر فرضععها
وتحصععيلها وزودهععا مععن السععلطات واالمتيععازات العامععة بمععا ي ةععي ألداء وظيةتهععا تلععك ،وفععي
المقاب ع سععن ضععمامات واسعععة للتاضعععين للضععريبة لحمععايتهم مععن ع تعسععف و لععطط قععد
يرت ب في حقهم من طرف اإلدارة الضريبية ضد حقوقهم المالية.102
فالضريبة األص فيهعا التعزام مةعروض ملعا الم لةعين بهعا ،إال ن الملعرل المغربعي مةعا
بعض القطامات من الضريبة األوقاف العامة مظعرا ألهميعة هعله المؤسسعة ومظعر ا للعدور
الطالاعي اللي تلعبعه فعي المجتمعع ،ومظعرا لتصوصعية الملعك الحبسعي المسعتمدة معن ح عام
الةقه المال ي.
فقرارات فرض الضريبة ملا الوقف هي قرارات ممعدمة غير متالةة للقامون وتدت في
إطار دماوى الموضعول ،قضعاء اإللغعاء بعدموى اللعطط فعي اسعتعما السعلطة ،وال تتضعع
آلجا الدماوى بصةة مامة و آجا التقادم.
فإضععافة إلععا ععون قععرارات فععرض الضععريبة ملععا األوقععاف قععرارات ممعدمععة وغيععر
مرتبععة أليععة آتععار ،فالممازمععات الضععريبية بصععةة مامععة تمععر بمععرحلتين المرحلععة اإلداريععة
والمرحلععة القضععااية ،و تمععاء المرحلععة اإلداريععة مجععد الممازمععة الضععريبية فععي إطععار مسععطرة
المطالبععة والممازمععة الضععريبية تععار إطععار مسععطرة المطالبععة ،إال مععه مععن تصوصععيات
الممازمات الضريبية الوقةية تقتضي فقط سلوك مسطرة المطالبة ي سلوك مسطرة التظلم،
و مععا مبععر ممععه الملععرل بمصععطلح المطالبععة و اللعع اية التععي يقععدمها الملععزم مععام الجهععة
المصدرة للضريبة وهي مديرية الضرااب .إضافة إلا مه في المجا الوقةي مظرا لطبيععة
 102مجيب البقالي ،ممازمات الوماء الضريبي امام القضاء اإلداري ،رسالة لمي دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة الحسن التامي ،لية العلوم
القامومية واالقتصادية واالجتمامية ،المحمدية البيضاء .السمة الدراسية . 2008- 2007
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هله المؤسسة يم ن لللت اللي يمعازل فعي صعةته ملعزم بعأداء الضعريبية الطععن مبالعرة
مام القضاء في الضريبة المةروضة مليه دون ضرورة سلو ه لمسطرة الطعن اإلداري.
فإ لا قمما بدراسة ميدامية وحاولما التقرب تر من االمتياز الضريبي اللي تتمتع بعه األوقعاف
العامة واللي يعةيها من ي ضريبة و رسم ،مجد ن مظارة األوقاف تلعب دورا مهما ،حيث
يقععوم مععاظر األوقععاف بإرسععا تظلمععات الععا مديريععة الضععرااب و التععازن الجهععوي للممل ععة
بالرباط حو المطالبة برفع ضرااب ملا حباى مامة بعد توصله بالجدو المحدد فيه مبلل
من ضريبتي رسم الس ن ورسم التدمات الجمامية.
واستمادا إلا هله المقتضيات ترفع مظارة األوقاف للتازن الجهوي للممل ة هعلا ال تعاب
لتسجي تظلمها حو الجدو الموجه لها في الموضول ،ما مها تطالب بإلغااه لعدم حقية
هله الضرااب المةروضة ملا األوقاف العامة ل ومها معةاة بقوة القامون ،بغرض .
ويطلب ماظر األوقاف امطاء التعليمات للجهة المتتصة للعم ملا التلطيب ملعا الجعدو
103
الضريبي ومةى الليء بالمسبة لجميع األمالك التابعة للحباى العامة.
وت ريسا لما سب ل ره ،هماك من الممازمات ما ال يستلزم سلوك مسطرة المطالبة ب يتعين
اتبال مسطرة تاصة ابتداء من مسطرة التصحيح التواجهية ما بين اإلدارة و الملعزم معرورا
من اللجن الضريبية وتتما بالمسطرة القضااية ،فالممازمة الضريبية الوقةية تقتضي المرور
مبالرة للقضاء إللغاء الضريبة المةروضة مليها في حالة مدم استمادها ملا سعاى قعامومي
صريح يبرر فرضها ،ممال بمبد ال اجتهاد مع صراحة الم .
ومستمتي إلن ،ن تصوصية الممازمة الضريبية في المجعا العوقةي تتجسعد ساسعا فعي عون
إدارة األوقاف غالبا ال تلجأ إلا الممازمة تار مسطرة المطالبة ألمها معةعاة معن الضعريبة
بقوة القامون ،وتقتصر فقط ملا مسطرة المطالبة سالتظلم اإلداريع.
فقبع الوقععوف ملععا رقابععة القاضععي اإلداري ملععا الممازمععات الضععريبية فععي المجععا الععوقةي
وإدرا مععا جععاء بععه االجتهععاد القضععااي فععي هععلا المجععا امطالقععا مععن المرت ععزات القاموميععة
والواقعيععة التععي امتمععدتها وزارة األوقععاف واللععؤون اإلسععالمية للععدفال فععي ملةععات الممازمععة
الضععريبية ،يمبغععي وال دراسععة اإلطععار القععامومي للمظععام الضععريبي فععي المجععا الععوقةي ،ألن
الهدف من هلا الةص هو تبيان التصوصية التي تميز المظام الضريبي فعي المجعا العوقةي
امطالقا مما تم ل ره ،وبعدها االمتقا لدراسة رقابة القضاء ملا هلا المول من الممازمات.
لللك ارتأيما تقسيم الةص إلا مبحتين مستقلين :
 103ممول لتظلم من ماظر وقاف الرباط الا السيد المحترم التازن الجهوي للممل ة للتلطيب ملا جدو رقم ،2011/26740540مصلحة
اللؤون االدارية والقامومية بمظارة وقاف الرباط التابعة لوزارة األوقاف واللؤون االسالمية.
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المبحث األول  :اإلطار القانوني للضرائب في المادة الوقفية.
المبحث الثاني  :الرقابة القضائية عل المنازعات الضريبية في المجال الوقفي .

المبحث األول  :اإلطار القانوني للضرائب في المادة الوقفية.
تعتبر الضرااب الوسعيلة المتلعا ،األساسعية والماجععة لتمويع المةقعات العموميعة ،معا ن
استتالصها وتحصيلها تعتبر مسألة لصيقة بالدولة ممل ظهورها ،للعك ن سعلطة التضعريب،
تعمي حارسة السيادة بامتبارهعا إحعدى ر عااز الدولعة ،التعي الزالعت تتمسعك بهعا فعي مواجهعة
104
طراف ترى.
وقد مهد الملرل إلدارة الضعرااب والتزيمعة العامعة ،معر فرضعها وتحصعيلها وزودهعا معن
السلطات واالمتيازات العامة بما ي ةي ألداء وظيةتها تلك .وفي المقاب سن ضمامات واسععة
التاضعين للضريبة لحمايتهم من تعسف و لطط قد يرت ب في حقهم من طرف اإلدارة
الضريبة ضد حقوقهم المالية.
ويستمد اإل لزام الضريبي مصدره من مضمون الدستور قامون سما ،حيث م الدستور
المغربعععي المععععد سعععمة  1996فعععي المعععادة  17بعععأن  :ملعععا الجميعععع ن يتحمععع ملعععا قعععدر
اسعععتطامته الت عععاليف العموميعععة التعععي للقعععامون وحعععدة الصعععالحية إلحعععداتها وتوزيعهعععا حسعععب
105
اإلجراءات الممصو مليها في الدستور.
ويقوم المظام الضريبي بالمغرب ملا التالتية الجبااية المعروفة لدى غلب الدو  ،في إطعار
مولمععة األمظمععة الضععريبية ي اتضععال اللععر ات لضععريبة تاصععة ،واأللععتا الععلاتيين
ولر ات األلتا لضريبة مامة ملا الدت بالمسبة لمجمعول دتعولهم ،تعم ضعريبة مامعة
ملا االمةعا وبععض الضعرااب الموميعة الضعريبة المهميعة و الحضعرية العا جامعب المظعام
الجبااي المحلي.
والمزال الضريبي في مةهومه الضي  ،تالف بين طرفين ،همعا اإلدارة والملعزم ،يعدفع فيعه
ع طععرف بموقععف متعععارض مععع موقععف الطععرف اآلتععر مععام جهععاز قضععااي يةصع بيمهمععا
بإصدار ح م تمةيلي وملزم.
وفعععي مةهعععوم وسعععع يععععرف المعععزال الجبعععااي بأمعععه مجمومعععة األسعععاليب القاموميعععة التعععي يعععتم
بمقتضاها فض المزامات التي تملأ معن تطبيع قعامون الضعريبة معن طعرف االدارة الجباايعة
ملا الملزم.
 104ريم اسمامي  ،ممازمات الضريبة ملا الدت في فلسطين – دراسة مقارمة -رسالة لمي لهادة الماستر بسال السمة الدراسية 2011- 2010
 105المادة  17من الدستور المغربي لسمة . 1996
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ويم ععن تعريععف الممازمععات الضععريبية بأمهععا اإلجععراءات اإلداريععة والقضععااية المقععرر قامومععا
سلو ها لتسوية التالف الضريبي106.ولقد سمد الملرل المظر في هله الممازمات للمحعا م
اإلدارية حسب المادة  8من القامون المحدث للمحا م اإلدارية.
ويمحصر المزال الجبااي في صمةين هامين هما الممازمات في الوماء contentieux de
 ، l’assietteوالممازمات في التحصي .contentieux de recouvrement
فالممازمات الضريبية ملا األوقاف هي ممازمات في الوماء ،والمزال في الوماء هو مزال
في سعاى الضعريبة ،يعمعي ع الممازمعات التعي تتعور بلعأن تأسعيى الضعرااب سعواء تعلع
األمر باألساى القامومي و الواقعي لهلا التأسيى.
ي المعزال العلي يتعو للجهعة التععي تبعث فيعه صعالحية البحععث فيمعا إلا امعت الضعريبة قععد
تأسسعت مطابقعة للمقتضععيات التلعريعية والتمظيميعة ،وفععي حالعة معا إلا تبععين لهعا الع عى فمععن
107
سلطتها ن تقرر إسقاطا جزايا و ليا لهله الضريبة.
وبالتالي فالممازمات الضريبية في المجا الوقةي تقتضي وال الوقوف ممد اإلطار القامومي
المععمظم للضععرااب التاضعععة لهععا األوقععاف العامععة ومجععا تطبيقهععا ،واإلمةععاءات الممصععو
مليهعا قامومعا فعي هعلا اللعأن  ،وبععدها االمتقعا إلعا دراسعة رقابعة القضعاء اإلداري فعي هععلا
المجا  ،من تال بعض االجتهادات القضااية.
لللك سوف معمع ملعا تقسعيم المبحعث إلعا مطلبعين ،سعمتماو فعي المطلعب األو الضعرااب
التاضعة لها األوقاف ،واإلمةاءات المقررة بلأمها في المطلب التامي.
المطلب األول  :الضرائب الخاضعة لها األوقاف.
إ ن العقارات قد تضعت للضريبة ممل زمن بعيد ،ألن المل ية العقارية امت ولمعدة طويلعة
108
تعتبر المصدر الوحيد للتروة ،من تم الوماء الرايسي للجبايات.
فاألحباى و األمالك الوقةية تتوفر م رصيد مقاري س مي مهم للغاية ،بحيث لها مجمومة
من العمارات الس مية سواء تلك التي حبست و تلك التي الترتها السعلطة الح وميعة الم لةعة
109
باألوقاف.

 106مبد الحميد حمومي  :تحصي الديون العمومية في التلريع والقضاء المغربي طروحة لمي الد توراه في القامون العام ،جامعة محمد
150:
التامى دا  ،لية العلوم القامومية واالقتصادية واالجتمامية – دا –الرباط ال مالر،2006،
 107مجيب البقالي ،ممازمات الوماء الضريبي مام القضاء االداري ،رسالة لمي دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة الحسن التامي ،لية العلوم
القامومية واالقتصادية واالجتمامية المحمدية –البيضاء –السمة الدراسية.2007 2008.
 108يوسف باجي ،ممازمات ضريبة األرباح العقارية ،رسالة لمي الماستر في القضاء االداري ،السمة الجامعية . 2011 -2010
 109مبد الرزا حبامي ،الحماية القامومية للعقارات المحبسة دراسة في الوساا وفي اآلتار ،طروحة لمي الد توراه في القامون التا  ،السمة

الجامعية2006- 2005

.
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ف ما هو معلوم تلعب األوقاف مدة دوار اجتمامية تتمت باألسعاى وملعا سعبي المتعا  ،فعي
التممية الصحية واالهتمام بها ،بحيث حظيت المستلةيات التي عان يطلع مليهعا مارسعتان
برماية واضحة واهتمام بارز من لدن المسلمين ملا مدار التاريخ ،و ان للوقف بر األتعر
في توطيد بميتها واالرتقعاء بلعأمها ،حيعث اهعتم الموقةعون برمايعة المسعلم وتملعاته إمسعان
110
قادر بدميا ومقليا ملا ن يعيش ب رامة.
إن مؤسسة األوقاف ومظرا لتصوصيتها المستمدة من الةقه المال ي ،تةرض مليها مجمومة
ضععرااب ورسععوم والتععي تسععما الضععرااب المحليععة ،ول ععن الملععرل المغربععي جعع مؤسسععة
األوقاف تاضعة لهله الضرااب وفي مةى الوقت مةا األوقاف العامة دون التاصة ممها.
فإجماال تتضعع مؤسسعة األوقعاف للضعرااب المحليعة والتعي معن جملتهعا الضعريبة الحضعرية
ورسم المظافة ،إضافة إلا الرسوم المستحقة لةاادة الجمامات المحليعة ،والتعي تعدت ضعممها
الرسوم المستحقة لةاادة الجمامات الحضرية والقروية ،وميز بين العقعارات الوقةيعة المبميعة
المتواجدة دات و تار المدار الحضري ،إضافة إلا واجبات التسجي والتمبر.
الفقرة األول  :الوضعية القانونية للضريبة عل السكن.
تتضع مؤسسة األوقاف للضريبة الحضرية و ما يسما رسم المظافة واللي صبحت حاليعا
تدما الضريبة ملا الس ن ،فمجا فرض هلا المول من الضرااب وسع و لم من مطعا
111
تطبي رسم المظافة مادام رسم المظافة يسري ملا المجاالت المعةية مؤقتا.
فة عي إ طععار تحديععد الومععاء الضععريبي للضععريبة الحضععرية ورسععم المظافععة المةروضععة ملععا
األوقاف ،و ما سب الل ر يتضع لهله الضريبة معالك العقعارات المبميعة العلين يتتعلوا ممهعا
جزايا و ليا س ما رايسعيا و تامويعا ،و يتصصعومها لمزاولعة ملعاطهم المهمعي و ي لع
من لع ا االسعتغال معا ت سعري يضعا ملعا وسعاا االمتعا معن مععدات وآالت و راضعي
متصصة لالستغال الصمامي و التدماتي.
وإ لا ان الوماء بالمسبة للضريبة المهمية يتم من طرف االدارة الضريبية بصورة امةراديعة،
فان األمر يتتلف بالمسبة للضريبة الحضعرية حيعث تسعتعين االدارة بلجمعة االحصعاء لتحديعد
وماء ه له الضريبة اللي يتل من القيمة ال رااية للعقارات.
ما رسم المظافة فان تحديد وماءه يتم بعمةى الطريقعة بحيعث ن القيمعة اإليجاريعة هعي مةسعها
112
األساى اللي يطب ملا رسم المظافةس  10في المااة ع.

 110مبد المالك حمد السيد ،الدور االجتمامي للوقف ،البمك اإلسالمي للتممية جدة1410 ،ه280 ،
 111حمد مغرامي ،تقديم احمد بوملي  ،المظام الجبااي المحلي ملا ضوء التلريع المغربي والمقارن ،المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتممية،
مدد  ،22الطبعة األولا . 2001
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ولقد م قامون المالية لسمة  1978بموجب القامون رقعم  1.77فعي الةصع الرابعع ملعا ن
مجا تطبي هله الضريبة يلم  :العقارات المبمية والبماءات يةما ان مومها ال اامة داتع
دوااععر الجمامععات الحضععرية والممععاط المحيطععة بهععا حسععبما هععي معيمععة بمقتضععيات الظهيععر
اللريف المؤرخ في 7لي القعدة  1371س 30يوليعوز  1952ع ،و علا فعي المرا عز المحعددة
المبيمة بمرسوم:
 في المحطات اللتوية و االصطيافية المعيمة بمرسعوم تحعدد فيعه عللك دوااعر فعرضالضريبة مليها.
وتطب هله الضريبة ملا القطعة األرضية المليدة فيها األمالك والبماءات المل ورة وملعا
القطع األرضية المتصلة بهعا متع السعاحات والممعرات والحعداا بامتبعار مهعا تؤلعف مرفقعا
مبالرا لها وترفع قيمتها ال رااية.
وإلا ان األمر يتعل بمؤسسات صمامية ،فإن الضريبة الحضرية تطب باإلضافة إلا للك
113
ملا اآلالت واألجهزة التي تؤلف جزءا ال يتجز من هله المؤسسات.
في حين ضاف قامون المالية لسمة  1973في فصله األو  ..... .و لا ملا القوى المحر ة
الطبيعية المجعولة رهن تصرفها.
وم مةى الظهير في فصله األو ملا مه تطب هله الضريبة للك ملا القطع األرضية
ال اامة بمةى الدواار و المستعملة بصةة امتيادية لغعرض تجعاري و صعمامي متع األوراش
و ما ن إيدال البضااع وغير للك من األما ن المماتلة ،فعي حعين جعاء فعي ظهيعر  1973ن
مجععا فععرض هععله الضععريبة يمصععب ملععا القطععع األرضععية ال اامععة بععمةى الععدواار والمععدة
114
الستغال يةما ان مومه.
وإضافة إلا للك ،مصت المادة  27من القامون رقم  30.89المحدد بموجبه مظعام للضعرااب
المستحقة للجمامات المحلية وهياتها ،ملا  :مه يحسب رسعم المظافعة فيمعا يتع العقعارات
التاضعة للضريبة الحضرية ولو امت معةاة ممها مؤقتا:
 بامتبار قيمتها اإليجارية المعتمدة لحساب هله الضريبة -فيما يت

العقارات غير التاضعة للضريبة الحضرية:

 112محمد ل يري ،القامون الضريبي المغربي ،دراسة تحليلية و مقدية محمد ل يري ،مملورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتممية ،العدد
 59الطبعة التامية محيمة وممقحة .2005
113الةص الرابع من قامون المالية لسمة  1978مملور في الجريدة الرسمية مدد  5400م رر دجمبر.1978
 114الةص األو من قامون المالية لسمة  ،1973مملور بالجرية الرسمية مدد  3143لسمة . 1973
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 بامتبار إجمالي مبلل إيجارها ،إلا امت مؤجرة ،و قيمتهعا اإليجاريعة إلا امعت موضعومةمجاما تحت تصرف الغير.
 وال تتضع لرسم المظافة العقارات المعةاة من الضريبة الحضرية بصورة داامة ،وبمعا ناألوقاف العامعة مةاهعا القعامون معن داء الضعريبة الحضعرية فهعي معةيعة معن رسعم المظافعة،
وإضافة إلا ون الملك الحبسي بصةة مامة يتضع للضريبة ملعا السع ن فقعد جعع الملعر
هلا ال مول من األمالك العامة تاضعا لمجمومة رسوم مسعتحقة لةاادتعه ،وهعلا معا سعوف يعتم
تماوله في الةقرة التامية.
الفقرة الثانية :مجال تطبيق الرسوم المستحقة في المادة الوقفية.
لقععد جع ع الملععرل المغربععي الضععريبة الحضععرية مععن الضععرااب التاضعععة لهععا المؤسسععة
الوقةية ،حيث مجد ن الملرل إضافة إلا للك جع هله المؤسسة تتضع لمجمومة رسوم.
فالرسوم المستحقة لةاادة الجمامات الحضرية والقروية تتمت باألساى في  :الرسم المهمعي
رسم الس ن رسم التدمات الجمامية الرسم ملا األراضي الحضرية غيعر المبميعة الرسعم
ملا ممليات البماء الرسم ملا مملية تجزاة األراضي الرسم ملا محا بيع الملروبات
الرسم ملا المياه المعدمية ومياه الماادة الرسم ملا المق العمومي للمسافرين الرسعم ملعا
استترا مواد المقالع.
غير مه فيما يتعل بالجمامات القروية واستتماء من ح ام الةقرة السابقة:
ال يةرض رسم الس ن ورسم التدمات الجمامية والرسم ملا ممليعات تجزاعة األراضعي إال
بععالمرا ز المحععددة والممععاط المحيطععة بالجمامععات الحضععرية و ععللك بالمحطععات الصععيةية
واللتوية ومحطات االستلةاء بالمياه المعدمية والتي تحدد بم تمظيمي الدواار التي تةرض
داتلها الرسوم المل ورة
وال يةرض الرسم ملا األراضي الحضرية غير المبمية إال بالمرا ز المحددة المتوفرة ملعا
115
وتيقة التعمير.
فةيما يتعل بمجا تطبي رسعم السع ن التاضععة لعه مؤسسعة األوقعاف ،فيةعرض هعلا الرسعم
سمويا ملا العقارات المبمية والمبامي ملا اتتالف موامهعا التعي يتتعل مال وهعا معن جميعهعا
و بعضها س ما رايسا و تامويا لهم و يضعوا مجاما تحت تصرف زواجهعم و صعولهم و
فرومهم ليجعلوا ممها س ما لهم ،ويدت في للك األراضي المقامة مليهعا العقعارات والمبعامي
اآلمةة الل ر واألراضي المتصلة الساحات والممرات والحداا إلا امت تابعة لها مبالرة.
 115المادة التامية من القامون رقم  47.06المتعل بجبايات الجمامات المحلية ،الجريدة الرسمية مدد  ،5583بتاريخ ،2007/12/03
مملورات مجلة القضاء المدمي ،مدومة األوقاف والمصو التلريعية المتعلقة بالوقف ،ز رياء العماري.
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وفي حالة وجود راضي تابععة لبمايعات غيعر مهيعأة بلع بسعيط ،تحعدد المسعاحة التعي يجعب
تلها بعين االمتبار في تقدير القيمة اإليجارية في حدود  5مرات المساحة المغطاة لمجمول
116
المبامي.
فالمجا الترابي لتطبي رسم الس ن التاضعة له األوقاف ،هو دواار الجمامات الحضعرية
والممععاط المحيطععة بهععله الجمامععات مععا هععي محععددة بأح ععام القععامون رقععم  12.90المتعل ع
بالتعمير الصادر بتمةيله الظهير اللريف رقم  1.92.31بتعاريخ  15لي الحجعة  1412س17
يوميو 1992ع.
والمرا ز المحددة المعيمة بم تمظيمي ،إضافة إلا المحطات الصيةية واللعتوية ومحطعات
االستلعععةاء بالميعععاه المعدميعععة التعععي يعععتم تحديعععد العععدواار التعععي يةعععرض داتلهعععا الرسعععم بعععم
117
تمظيمي.
فإضافة إلا رسم الس ن تتضع مؤسسة األوقاف إلا رسم التدمات الجمامية ،حيث مصعت
المادة  33مت قامون  47.06ملا مه:
يةرض رسم التدمات الجمامية سمويا بموقع العقارات التاضعة للرسم باسم المالك و معن
له ح االمتةال و باسم حااز العقار و واضع اليد مليه إلا لم يعرف مال ه و صاحب ح
االمتةال ممه ،بالمسبة:
 للعقارات المبمية والمبامي ملا اتتالف موامها للمعدات واألدوات وجميع وساا اإلمتا التاضعة للرسم المهمي.ويطب هلا الرسم دات :
دواار الجمامات الحضرية الممععاط المحيطععة بالجمامععات الحضععرية مععا هععي محععددة بأح ععام القععامون رقععم 12.90المتعل بالتعمير السالف الل ر
 -المرا ز المحددة بم

تمظيمي

 المحطات الصيةية واللتوية ومحطات االستلةاء بالمياه المعدمية والتي يعتم تحديعد العدواارالتي يةرض رسم الس ن داتلها بم تمظيمي.

 116المادة  19من قامون  ،47.06مدومة األوقاف والمصو
 117المادة  21من قامون ،47.06مدومة األوقاف ،مرجع ساب

التلريعية المتعلقة بالوقف ،مملور في مجلة القضاء المدمي ،ز رياء العماري .
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معا األمعالك التاضععة للرسعم ملعا األراضعي الحضعرية غيعر المبميعة حسعب المعادة  39مععن
قامون  ،47.06تتضع له األراضي الحضرية غيعر المبميعة الواقععة داتع دوااعر الجمامعات
الحضعرية والمرا عز المحععددة المتعوفرة ملععا وتيقعة للتعميععر باسعتتماء األراضععي غيعر المبميععة
المتصصة الستغال مهمي و فالحي يةما ان مومه في حدود  5مرات مساحة االراضي
المستغلة.
وتتضع للك لهعلا الرسعم األراضعي التابععة للبمايعات الممصعو
مةى القامون والتي تةو مساحتها  5مرات المساحة المغطاة.

مليهعا فعي المعادة  19معن

فحسعب الةصع  63معن الظهيععر اللعريف المععؤرخ فعي  24ربيععع التعامي  1333الموافع 11
مارى  1915المتعل بالتسجي  ،م ملا مه :تسج مجاما:
 – 1رسوم لراء الدولة والمعاوضة والهبة واالتةاقات التي تعود بالةاادة ملا الدولة
ورسععوم التحبععيى و ععللك االتةاقععات ملععا اتععتالف مومهععا التععي تبرمهععا األحبععاى مععع الدولععة
الةرمسية والدولة اللريةة و البلديات ما مدا االتةاقات المضممة التتلي من طعرف األحبعاى
من حقو مقارية.
وفعي مةعى الموضعول مع مرسععوم رقعم 2.58.1151المدومعة بموجبعه المصعو الصععادرة
بالتسجي والتمبر المعمو بها بالممطقة الجموبية للممل ة المغربية في فصلة  98ملا:
إن الرسععوم التععي تسععج مجامععا هععي  :الرسععوم لات الةااععدة العموميععة والعقععود لات الممةعععة
االجتمامية.
فبالمسبة للعقعود المتعلقعة بالجمامعات العموميعة مجعد ضعممها رسعوم اإللعتراءات التعي تبرمهعا
الدولة والمعاوضات والهبعات واالتةاقعات التعي تععود ملعا الدولعة بالةااعدة ،ورسعوم التحبعيى
وجميع موال االتةاقات المبرمة بين األحباى والدولة و البلديات وتستتما من للك االتةاقات
المتعلقة بتتلي األحباى من حقو ميمية لةاادة اللتصيات المعموية.
فبعد التطر لدراسة متتلف الظهاار و القوامين والمراسعيم التعي تعمظم الضعرااب التاضععة
لها األوقاف العامة ،مستمتي ن الضرااب المةروضة ملا األوقاف لم تععرف ي تععدي و ن
مجعا تطبيقهععا يلععم العقععارات وجميععع العقععود لات الصععلة بالملععك الحبسععي .ول ععن رغععم ن
الملرل حدد الضرااب التاضعة لها األوقاف ،فقد ممحها امتيعاز اإلمةعاء ممهعا بقعوة القعامون
مظرا لم امة الوقف فعي المجتمعع ،وهعله االمةعاءات ممصعو مليهعا قامومعا وهعلا معا سعمقوم
بدراسته في المطلب التامي.
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ول ن قب للك سعوف معدر بععض الممعال لعبعض الوتعاا واإللععارات المتعلقعة بالضعريبة
المةروضة ملا األوقاف ،والواردة ملا مظارة الرباط:
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المطلب الثاني :اإلعفاءات الخاضعة لها األوقاف.
يحت اإلمةاء الضريبي وحدوده همية قصوى ،ويطرح مدة إل االت همها لعمو اإلمةعاء
من الضريبة األوقعاف العامعة دون األوقعاف التاصعة ،وإلع الية تعأرجح المصعو القاموميعة
ملععا اإلمةععاء صععراحة وت عارة التمصععي ملععا اإلمةععاء
الممظمععة للوقععاف بععين التمصععي
ضععمما ،و مععدم التمصععي البتععة ،وهععلا قب ع صععدور مدومععة األوقععاف ،و التععي بصععدورها
حسمت األمر في التمصي ملا إمةاء األوقاف العامة صراحة من الضعرااب المةروضعة
مليهععا فععي المععادة  ،151وملععا الععرغم مععن ن المبععد العععام هععو إمةععاء األوقععاف العامععة مععن
الضرااب يبقا الصرال قااما بين مديرية الضعرااب ووزارة األوقعاف واللعؤون اإلسعالمية،
حيث يتم فرض الضريبة ملا األوقاف العامة دون ي سمد قاموي.
فالقامون الضريبي بصةة مامة والقامون الضريبي الوقةي بصةة تاصة ،يتميز بمجمومة من
التصوصيات ومن المبادن والقوامد التي يتضع لها والتي يجب ملا القاضي تلها بععين
االمتبار ،و هم هله المبعادن ،مبعد معدم رجعيعة القعوامين الضعريبية ،حيعث يعتبرهعا القضعاء
المغربي قامدة مطلقة ال تقب ي تأوي و تةسير.118
ف المظعععام الضعععريبي التاضععععة لعععه األوقعععاف العامعععة يتسعععم بتصوصعععيات تميعععزه معععن المظعععام
الضععريبي بصععةة مامععة ،همهععا امتيععاز اإلمةععاء ال لععي مععن داء الضععرااب مبععد مععام ،وهععلا
التمايز في اإلمةاء يعتبر من اإلل االت التي يتيرها هلا المول من الممازمات واللي مرجعه
لطبيعععة الوقععف بصععةة مامععة ،مؤسسععة لات بعععد روحععي و سياسععي محععض ،ومظععرا ل ععون
119
الوقف مؤسسة اسالمية بامتياز غايته القصوى التقرب الا هللا مز وج .
لهلا فالبحث في الممازمات الضريبية للوقاف وتحديد إل الية إمةااهعا معن الضعريبة مبعد
مام يقتضي دراسة وتمزي المصو القامومية التي تمظم هلا اإلمةاء.
الفقرة األول  :خصوصيات اإلعفاء الضريبي في المادة الوقفية.
إن المصو الضريبية سيما المتعلقة بالوماء يجب ن ت ون ملا درجة بيرة من الوضوح
بحيث ال تدل مجاال للتأوي  ،وللعك لتةعادي ع تطعأ فعي التةسعير و االمحعراف فعي التطبيع
إمماال لسلطة تقديرية غير سليمة.

 118جواد العسري ،مبد مدم رجعية القامون الضريبي في التلريع والقضاء ،مملور في مجلة مسلك في الة ر والسياسة واالقتصاد ،العدد -4
. 2005
 119بومزاوي بوجمعة ،القامون االداري للمالك،،الطبعة األولا 2013
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باإلضافة إلا للك يمبغي ن يلم تبسيط وتوضيح المصو القامومية الموضحة لإلمةاءات
التاضعععة لهععا المؤسسععة الوقةيععة فععي المغععرب حتععا يتسععما للقاضععي اتبامهععا ممععد ع مازلععة
120
تعرض مليه.
فةي بالد المغرب ،تتضعع األوقعاف العامعة فعي تمظيمهعا القعامومي لمجمومعة معن المصعو
القامومية التي تل اإلطار العام المتيعاز إمةعاء هعله المؤسسعة معن الضعرااب ،حيعث يسعتةاد
وبلععع معععام ن تصوصعععية األوقعععاف العامعععة تصعععب فعععي مبعععد واحعععد هعععو اإلمةعععاء معععن
الضرااب  ،ما جاء في ممطو المادة  151من مدومة الضرااب :تعةعا األوقعاف العامعة،
فيمععا ي ت ع جميععع تصععرفاتها و ممالهععا و مملياتهععا و ععلا الععدتو المرتبطععة بهععا مععن ع
121
ضريبة و رسم و ي اقتطال ضريبي آتر ي ون له طابع وطمي و محلي .
ويستلعف معن هعله المعادة مهعا جعاءت بصععيغة مامعة تتمتع فعي إمةعاء األوقعاف فيمعا يتع
جميع تصرفاتها و ممالها و مملياتها و لا الدتو المرتبطة بهعا معن ع ضعريبة و رسعم
122
و ي اقتطال ضريبي آتر ي ون له طابع وطمي و محلي.
ول ن قب مجعيء هعله المعادة تضععت األمعالك الحبسعية لمجمومعة معن الظهعاار والقعوامين
التي تمظم إمةاء األوقاف من الضريبة .فبالرجول الا ظهير  1913مجده يم في لعرطه
الحادي ملر ملا :ن جميعع الضعرااب المترتبعة اآلن والتعي سعتترتب فعي المسعتقب ت عون
ملا الم تري  ،يعمي ن ي ضريبة و رسم يقع ملا مات الم تري .
حيث جاء في ديباجة هلا الظهير ن مسألة األحباى من مظم األلياء التعي يهعتم بهعا سعاار
المسلمين ،و يمبغي ن تعين وامر مضبوطة لتعدبير لعؤومها ألن حالتهعا اليعوم غيعر مرضعية
من حيث ن مدتولها ال ي ةي للمصاريف الالزمة لها وحيمال يجعب إمقادهعا معن هاتعه الحالعة
المل ورة ،وألج تحقي سن تدبير مال ها ،وتم األمر باللروط المعل ورة فعي هعلا لظهيعر
123
همها اللرط س11ع.
ويعتبر القامون  37.89الصادر في  1989المتعل بالضريبة الحضرية المستحقة للجمامات
المحلية وهياتها هو القامون الوحيد العلي مع صعراحة ملعا امةعاء األوقعاف معن الضعريبة،
غير ن القوامين المتتالية لم تم صراحة ملا هلا االمةاء.
حيث مصت المادة التالتة ممه ملا ما يلي :
 120مبد الرحيم التيجامي الممازمات الجبااية في مجا تحصي الضرااب المبالرة ممول الضريبة ملا اللر ات،رسالة لمي دبلوم الدراسات
العليا لسمة لية الحقو دا . 2003
 121المادة  151من مدومة األوقاف ،2010الصادرة بموجب الظهير اللريف رقم  1.09.236في 8ربيع األو  1431س  23فبراير 2010ع،
الجريدة الرسمية مدد – 5847فاتح رجب  1431س 14يوميو 2010ع
 122المادة  151من مدومة األوقاف ،مرجع ساب
 123الظهير المتعل بمظام تحسين حالة األحباى العمومية ،المؤرخ في  26لعبان  1331س 21يوليوز . 1913
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تستتما من مطا الضريبة الحضرية:
..
 - 3األوقاف ماعدا األوقاف العائلية
 - 5العقارات التعي لعيى لهعا مااعد وتتصع فقعط إلقامعة متتلعف اللععاار الديميعة و
للتعليم المجامي و ت ون مصمةة و مسجلة في جملة المبامي التاريتية وف اللروط المحددة
في المصو التلريعية والتمظيمية الجاري بها العم في هلا المجا .
فبععد صععدور قعامون  1989المتعلع بالضععريبة الحضعرية والععلي مع صعراحة ملععا إمةععاء
األوقعاف معن الضععرااب المةروضعة مليهعا ،صععدر قعامون الماليعة لسععمة  ،1973وبععده صععدر
قامون المالية لسمة .1978
حيث م الةص  7من قامون مالية  1973ملا  :تعةا من الضريبة الحضرية القصعور
المل ية واألمالك و جزاء األمالك الجارية ملا ملك الدولة ... .و إدارة األحباى .. .يعمي
124
تم إمةاء األوقاف بل تام من داء الضريبة الحضرية.
في حين م الةص  2من قامون مالية  1978ملا إمةعاء العقعارات غيعر الممتجعة لعدت و
المعدة تصيصا إلقامة متتلف اللعاار الديمية 125،.. .واللي يستلف ممه ن اإلمةاء يلعم
فقط مالك األوقاف التي ال مااد لها المساجد والزوايا واألضرحة وما في ح م للك ،وهمعا
استعم الملرل مبارة فضةاضة س ....المعدة تصيصا إلقامة متتلف اللععاار الديميعة.. .ع،
ملا تالف قامون مالية  1989م بعبارة صريحة تد ملا إمةاء األوقاف العامة.
فالعقارات المعةاة من الضريبة الحضرية بل داام فهي تعةا للك من رسم المظافة ،حيث
مصعت المعادة  87مععن قعامون  30.89ملععا :تعةعا مععن الضعريبة الحضععرية ملعا األراضععي
الحضععرية غيععر المبميععة األراضععي المملو ععة للدولععة والجمامععات المحليععة واألوقععاف العامععة
و راضي الجيش و راضي الجمامات القبلية.
فحسب قسم الدراسات والممازمات وبالضبط مصلحة التلعريع والضعوابط الحبسعية بمديريعة
الدراسات واللؤون بوزارة األوقعاف واللعؤون االسعالمية مجعدها تعطعي بععض المالحظعات
فيما يت الضرااب المعةاة ممها األوقاف.

 124الةص  7من قامون مالية 1973
 125الةص  2من قامون مالية 1978
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حيث جاء في المادة  3و  87من قامون  89 .37المتعل بالضعريبة الحضعرية سامظعر ر
مععدد  4027بتععاريخ  1990/03/13ع ،مجععد ن الملععرل مععاد ممععل سععريان ه علا القععامون الععا
قامدة اإلمةاء التام ،ألمالك األوقاف العامة.
مععا ضععريبة المظافععة مجععد المععادة  27مععن القععامون رقععم  89 .30المتعل ع بمظععام الضععرااب
المستحقة لةاادة الجمامات المحلية المعد بمقتضاه قامون رقم  84 .40تعم ملعا :معه ال
تتضع لرسم المظافة العقارات المعةاة من الضريبة الحضرية بصورة داامة .
فةععي مععا يت ع ضععريبة التضععامن الععوطمي مجععد يضععا ن الملععرل المغربععي يتععأرجح بععين
اإلمةعاء والتراجعع مععن اإلمةعاء ،حيعث مع الةصع  1معن قععامون الماليعة لسعمة  1980ملععا
إمةاء راضعي األوقعاف العامعة معن داء ضعريبة التضعامن العوطمي .غيعر ن المعادة  11معن
القععامون المععالي االمتقععالي لسععمة  1996جععاءت لتتراجععع مععن االمتيععاز الععلي امععت تحظععا بععه
راضعي األوقععاف العامعة ،و صععبحت هععله األتيعرة ملزمععة بععأداء ضعريبة التضععامن الععوطمي،
فجععاءت المععادة  18مععن قععامون الماليععة االمتقععالي مععن  2000/07/01الععا مععتم دجمبععر 2000
وغيرت من مقتضيات الةص  1م رر من قامون المالية لسمة  1980وموضتها بمقتضعيات
126
جديدة تطب ملا األوقاف العامة.
ما ن الملرل المغربي م في المادة األولا من القامون رقم  16.85المتصومة بموجبه
من األساى المةروضة مليه الضريبة التبرمات أللتا معموية تسعا لتحقي غرض من
األغراض اإلحسامية و العلمية و التقافية و األدبية و التربوية و الرياضية و التعليمية و
الصحية ،ملا  :يح لللتا الطبيععين والمعمعويين التاضععين للضعريبة ملعا األربعاح
المهمية والضريبة الحضعرية ملعا دتع اإليجعار ولالقتطعال معن المرتبعات العامعة والتاصعة
والتعويضععععات واألجععععور واألجععععر والمعالععععات والرواتععععب العمريععععة وللمسععععاهمة الت ميليععععة
المةروضة ملا الدت اإلجمعالي لللعتا الطبيععين ن يتصعموا معن األسعى المةروضعة
127
مليها الضرااب المل ورة التبرمات التي يقدمومها ،األوقاف العامة والتعاون الوطمي .
الفقرة الثانية :البناء القانوني لإلعفاء الضريبي في المادة الوقفية.
تسععتةيد األ مععالك الوقةيععة مععن امتيععاز اإلمةععاء ملععا مسععتوى الرسععوم المسععتحقة لةااععدتها،
والمتمتلععة فععي رسععم الس ع ن ورسععم التععدمات الجماميععة والتقييععدات العقاريععة ويلععم هععلا
اإلمةاء يضا واجبات التسجي والتمبر.

 126مملورات مديرية الدراسات واللؤون العامة سقسم الدراسات والمزامات مصلحة التلريع و الضوابط الحبسيةع وزارة األوقاف و اللؤون
االسالمية.
 127المادة األولا من القامون رقم  ، 16.85مملور في مدومة األوقاف ،مرجع ساب
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فبتصعو إمةعاء األوقععاف العامعة معن رسععم السع ن ،مصعت المععادة  ،22ملعا ن يلععم
اإلمةاء ملاريع اإلسععاف واإلحسعان التاضععة لمراقبعة الدولعة ،ويلعم يضعا األوقعاف معا
معععدا األوقعععاف العااليعععة .وهمعععا مطعععرح التسعععاؤ التعععالي  :لمعععالا يسعععتتمي الملعععرل األوقعععاف
128
العاالية؟
فيم ن ن مقو ن الملرل اسعتتما األوقعاف العامعة دون األوقعاف العااليعة معن الضعرااب
والرسوم الساب ل رها ،ألمها وقاف معقبة تتضعع لقسعمة الورتعة وهعي مقعارات للسع ن و
راضي إلمداد ملاريع استتمارات اقتصادية تعود بالربح ملا الدولة.
فإضافة إلا إمةاء األوقاف من الضريبة الحضرية ورسعم المظافعة والتعي صعبحت تسعما
ضععريبة السع ن ،تعةععا مؤسسععة األوقععاف يضععا مععن رسععم التععدمات الجماميععة الععلي يمظمععه
القععامون رقععم ، 47/06حيععث م ع ملععا  :ال يتضععع لرسععم التععدمات الجماميععة الملزمععون
المستةيدون من اإلمةاء ال لي الداام من رسم الس ن والرسم المهمي و لا األحزاب السياسعية
والمر زيات المقابية بالمسبة للعقارات التي تمل ها هله الهياات والمتصصة لمقراتها ....
و فيما يت اإل مةاءات ال لية الداامة معن الرسعم ملعا األراضعي الحضعرية غيعر المبميعة
مجد المادة  41من مةى القامون ،تعةي من هلا الرسم األراضي التابعة للدولة وللجمامات
129
المحلية وللحباى العامة و لا راضي ال يش و راضي الجمول.
ومن تال ما سب مالحظ ن القامون اللي يأتي يلغي ما قلبه ،إلا ن جاءت المادة 151
من مدومة األوقاف ،ول ن رغم للعك يمبغعي الوقعوف ممعد ع القعوامين الممظمعة لإلمةعاء معن
 1913إلا  2010في امتظار صدور مادة تعةي صعراحة األوقعاف العامعة والتاصعة يضعا.
وهلا ما ي رسه الةص  474من ظهير االلتزامات والعقود لسمة  ،1913واللي مع ملعا
مه  :ال تلغا القوامين اال بقوامين الحقة ،وللك إلا مصت هله صراحة ملا اإللغاء ،و ان
القامون الجديد متعارضا مع قامون ساب و ممظما ل الموضول اللي يمظمه.
فبتصو واجبات التسجي والتمبر التاضعة لها األوقاف  ،مصت المادة  132معن قعامون
المالية رقم  35.05للسمة المالية  2006ملا مه تعةا من واجبات التسجي :
 – 1المحررات لات الممةعة العامة
 االقتمععاءات التععي تمجزهععا الدولععة األجمبيععة للعقععارات المعععدة لمقععر تمتيلهععا الدبلوماسععي والقمصلي بالمغرب و لس ما رايى المر ز ،لريطة المعاملة بالمت للدولة المغربية

 128المادة  22من القامون المتعل بجبايات الجمامات المحلي ،مأتول من مدومة األوقاف ،مرجع ساب
 129المادة 39و  40من قامون ،4 7. 06مدومة األوقاف والمصو التلريعية المتعلقة بالوقف ،مرجع ساب

74
MarocDroit.Com

 المحررات المتبتعة لعمليعات مقاريعة و علا اإليجعارات والتتلعي معن حقعو المعاء المبرمعةبمقتضا الظهير اللريف بتاريخ  15من جمادى األولا  1357س 13يوليو 1938ع.
 المحررات والوتاا المتعلقة بالتحصي الجبعري للعديون العموميعة الممجعزة تطبيقعا للقعامونرقعم  15.97بمتابعة مدومععة تحصعي الععديون العموميعة الصععادر بتمةيعله الظهيععر اللعريف رقععم
 1.00.175الصادر في  28من محرم  1421س 3ماي 2000ع.
 المحررات والوتاا الممجزة تمةيلا للقامون رقم  7.81المتعل بمزل المل يعة ألجع الممةععةالعامة واالحتال المؤقت الصادر بتمةيله الظهيعر اللعريف رقعم  1.81.252بتعاريخ  11معن
رجب  1402س 6ماي  1982ع إلا امت تاضعة للتسجي .
 -2المحررات المتعلقة بالجمامات العمومية:
 االقتماءات الممجزة من طرف ال دولعة والمعاوضعات والهبعات واالتةاقعات التعي تععود مليهعابالمةع ،ومقود التحبيى وجميع موال االتةاقات المبرمة بين األحباى والدولة
 االقتماءات والمعاوضات العقارية التي تمجزها الجمامات المحلية والمعدة للتعليم العمعوميواإلسعاف االجتمامي والمحافظة ملعا الصعحة العامعة و علا لعغا التعميعر والبمعاءات لات
المةع االجتمامي.
وفيمععا يتعل ع بإمةععاء األوقععاف مععن واجبععات التمبععر م ع مليععه الةص ع  9مععن المرسععوم رقععم
 ،2.58.1151حيث جاء فيعه :تعةعا معن واحبعات التمبعر ومعن موجباتعه العقعود التعي ي عون
واجب التمبر قاموميا ومهاايا ملا مات الدولة و إدارة األحباى.
وفي الل المتعلع بالمحاسعبة العموميعة تعةعا معن واجبعات التمبعر الحسعابات التعي يقعوم بهعا
المحاسععبون العموميعععون ومحاسعععبو األحبعععاى ،و عععللك التعععي يقعععوم بهعععا محاسعععبو المؤسسعععات
العموميععة و وامععر الععدفع وحععواالت األداء الصععادرة ملععا الصععمادي العموميععة وصععمادي
األحباى والةاتورا ت والمل رات التي تحرر لتدميم وامر الدفع والحواالت المل ورة.
وإضافة إلا الضرااب والرسوم السالف ل رها ،مجد ن التقييدات العقارية لةاادة الملك العام
للدولة والتي تدت ضعممها مؤسسعة األوقعاف ،معةعاة معن الرسعوم العقاريعة ممعال بمقتضعيات
ظهير .1941/3/21
فتبعا لقامون مالية  1989رقم  21 .88واللي بموجبه تم تغييعر و تتمعيم ح عام الةصعو .1
 98 .96 .93 .78 .76 .57 .55بالمععادة  9ابتععداء مععن فععاتح يمععاير  1989تععم تغييععر وتتمععيم
هله المواد بال تاب األو من المرسوم رقعم  2 .58 .11 51الصعادر فعي  12معن جمعادى
 1378س 24ديسععمبر  1958ع بتععدوين المصععو المتعلقععة بالتسععجي والتممبععر حيععث مصععت
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المادة  98من المواد المل ورة ملا  :مه تتضع إلجعراء تسعجي وتسعج معع إرجعاء األداء
و بالمجان و تعةا من هلا اإلجراء :
العقود التي تسج بالمجان و العقود لات الممةعة االجتمامية.
وهما يتوضح لما ن هعله العقعود األتيعرة يقصعد بهعا الملعرل األوقعاف العامعة ،مظعرا للعدور
130
االجتمامي اللي تقوم به.
وإلا مععدما للةص ع  9مععن مرسععوم رقععم  2 .58 .1151الععلي تععدون بموجب عه المصععو
الصادرة بالتسجي و التمبر ،مجده مةا العقود التي ي ون واجب التمبر قاموميا ومهاايا ملا
131
مات الدولة و إدارة األحباى.
فبعععد اسععتعراض المصعععو القاموميععة التعععي مصععت ملعععا امتيععاز اإلمةعععاء بالمسععبة للمعععالك
الحبسية ،واللي يعتبر تصوصية يم ن ن تتمتع بها األوقاف ممد إتارة المزال مام القضعاء
اإلداري ،وجدما يضا في بعض المصو القامومية ضمن قاامة اإلمةاءات الضريبية لهله
البلدان المؤسسة الوقةية.
فعلععا سععبي المتععا معع الةصعع الرابععع مععن القععامون الضععريبي السعععودي سمظععام الز ععاة
والضععععرااب بالممل ععععة السعععععوديةع ،ملععععا مععععه يعةععععا مععععن الضععععريبة الجمعيععععات والهياععععات
والمؤسسات التيرية المعتعرف بهعا معن قبيع الح ومعة والتعي ال تهعدف إلعا ال سعب المعادي
اللتصي ةعرض ساسعي و عللك األوقعاف التيريعة ،فعي حعين مع قعامون  157المصعري
لسمة  1981ملا إمةاء هياة األوقعاف معن ضعريبة األربعاح التجاريعة والصعمامية معن إدارة
صيامة األوقاف التيرية.
وهلا يعمي ن مؤسسة الوقف في المجتمع اإلسالمي تسري مليها قامدة مامة هي اإلمةعاء
ال لي من الضرااب ،وهو بمتابة امتياز بالمسبة لها .وهلا ال يجع األمر يتلو من ممازمات
ما سب الل ر وهو ما سمقوم بدراسته في باقي فقرات هلا الةص .

التلريعية المتعلقة بالوقف ،مملورات مجلة القضاء

 130مقتطةات من الظهير اللريف رقم  1. 88. 289مملور في م دومة األوقاف والمصو
المدمي ،ز رياء العماري ،مرجع ساب .
 131فص  9من مرسوم  2. 58. 1151مأتول من مدومة األوقاف والمصو التلريعية المتعلقة بالوقف ،مرجع ساب
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ممول للضرااب المةروضة ملا األوقاف والقوامين التي مظمتها واإلمةاءات المتمتعة بها:
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المبحث الثاني  :الرقابة القضائية عل المنازعات الضريبية في المجال الوقفي.
إ ن القامون الجبااي من القوامين التي تتميز بالتلعب والتعقد ،وتعتبر الممازمعات الجباايعة
وسععيلة دفععال حقيقيعة بيععد الملععزم بالضععريبة تم مععه مععن إقامععة تععوازن مسععبي بععين مععا مليععه مععن
واجبات وماله من حقو في المادة الجبااية 132،و ن إملاء محا م إدارية سمد اليها الح في
المظعر فعي الممازمعات الضععريبية وللعك لتسعريع الرقابعة وجعلهععا تعر فعاليعة وممقعا ،بيععد ن
القضاء اإلداري قضاء متتص له آتار ايجابية هامة ،حيث يم ن إيجاد الحلو المماسبة
لالتتصععا الععلي تعرفععه المحععا م االبتداايععة و ععلا المجلععى األملععا ،والععلي ععان السععبب
الرايسي في التأتير ال بير للبث في الملةات.
فتتةيععف العععبء مععن المحععا م اإل داريععة ومععن المجلععى األملععا سععيقل مععن المسععتوى ال مععي
ل لقضععايا المعروضععة مليهععا ،ويععدفعها إلععا الرفععع مععن إمتاجيتهععا ،مععا ن المحععا م اإلداريععة
بتتصيصها في مول معين من القضايا ،لن تعرف اال تظاظ سيم مها من الةص من القضايا
الداتلععة فععي اتتصاصععها فععي آجععا قصععيرة ،اللععيء الععلي سيسععتةيد ممععه تيععرا المؤسسععات
االقتصادية تاصة و ن مام الزمن له همية برى في مجاح المقاولة.
وبالتععالي ععان مععن اتتصععا المحععا م اإلداريععة والقاضععي اإلداري المظععر فععي الممازمععات
المتارة من طرف األوقاف ،وللك مظرا ألن اتتصا المحا م اإلدارية في هلا المول معن
المزامات سيؤتر في طبيعة الرقابة لاتها من تال توسع وتعمي هله الرقابة ملا الضرااب
133
المةروضة ملا األوقاف العامة.
و ما هو معلوم ،يعتبر القضاء اللعام هعو المجعا األمسعب للممازمعات الضعريبية ،ول عن ال
ممسا دموى اإللغاء لتجاوز السلطة من حيث صالحية القاضي في إطارها ومن حيث حجية
الح م الصادر ملا إترها ،يعمي ن هلا المول من الممازمات تمدر ضعمن القضعاء اللعام
إال مه استتماء يم ن رفعها إطار دموى اإللغاء.
إال ن الممازمات الضريبية في المجا الوقةي يعتبر قضاء اإللغعاء هعو القضعاء األمسعب لهعا
مظرا لتصوصعيتها ومظعرا المتيعاز االمةعاء ال لعي معن الضعرااب المةروضعة مليهعا ،ورغعم
االمةاء تةعرض الضعرااب ملعا األوقعاف ممعا يجعع قعرار الةعرض هعلا قعرارا ممععدما غيعر
متالف للقامون.
ول ن إلا مدما إلا طبيعة الدموى الضريبية يبقا اإلل ا مطروحا حو الطبيععة القاموميعة
للدموى الضريبية ه من صميم دماوي اإللغاء م من قبي دماوي القضاء اللام .

 132مبد الرحمان بليلة الممازمات الجبااية بالمغرب بين المظرية والتطبي ،
 133مجيب البقالي ،رسالة لمي دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،مرجع ساب
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مقو ن موضول الدموى هو اللي يم مما من تحديد طبيعة الممازمة وتصميةها .فإلا امعت
الدموى تهدف إلا إلغاء الضريبة بسبب ملروميتها أن يتضع بغير ح لت لضعريبة
معيمة الض ريبة المةروضة ملا األوقاف رغم اإلمةاء ،و تطب في حقه مقتضيات قامومية
تم إلغااها ،فةي هله الحالة تمحصر رقابة القاضي اإلداري في التأ عد معن ملعرومية و معدم
ملرومية القرار الضريبي موضول الطعن والتصريح ممد االقتضاء بإلغااه.
ما ن موضول الدموى يم ن ن يمصب ملا األسى المةروضة مليها الضعريبة ملعا إتعر
ممليععة التصععحيح بعععد اسععتمةاد المسععطرة اإلداريععة ،وفععي هععله الحالععة ي ععون الملععزم مضععطرا
لسلوك المسطرة القضااية للدفال من حقوقه في إطعار القضعاء اللعام بحيعث يم عن لقاضعي
الموضول إلغاء القعرار اإلداري موضعول الطععن واسعتبداله بقعرار إداري مالاعم .ول عن فعي
هله الحالة تستتما الممازمات الضريبية الوقةية من هلا اإلجراء ألن الضريبة ملا األوقاف
ال تدت في إطار الممازمة في تقدير قيمة الضريبة ساللجن المحليعة و اللجعن الوطميعةع ،بع
فقعععط الممازمعععات المتعلقعععة بملعععرومية سعععاى الضعععريبةسدماوى الموضعععولع والعععدماوى
االستع جالية في إطار سمسطرة الحجز وإلعار غير الحاازع.
ومن تم مالحظ ن دموى الضريبة تتأرجح بين دموى اإللغاء ودموى القضاء اللعام و معه
بععععد إحعععداث المحعععا م اإلداريعععة صعععبح التمييعععز بعععين العععدمويين معععرا متجعععاوزا ،بامتبعععار ن
االتتصا في الدموتين معا يمعقد لمةى القاضي اإلداري.
ومليه فرقابة القضاء اللام وقضاء اإللغاء ملعا الضعريبة المةروضعة ملعا األوقعاف تبقعا
حبيسة التأ د من ملرومية قرار فرض الضريبة واإلجراءات المتبعة في تحصيلها.
فةي هلا ال مبحث ارتأيما القيام بدراسة رقابة القضاء اإلداري ملا ملرومية قرارات فرض
الضريبة ملا األوقاف في المطلب األو  ،ملا ن متماو مسطرة ورقابة القضاء مليها في
المطلب التامي.
المطلب األول  :رقابة القضاء عل مشروعية الضرائب المفروضة عل األوقاف.
إلا ععان موقععف المحععا م اإلداريععة بععالمغرب ن الممازمععات الجباايععة هععي مععن اتتصععا
القضعاء اللعام مبعد  ،غيعر ن هعلا اإلجمعال ال يم عر ن دمعوى اإللغعاء بسعبب اللعطط فعي
استعما السلطة تم ن القاضعي الضعريبي معن مراقبعة لعرمية القعرارات واألممعا اإلداريعة
المتتلة في الميدان الضريبي ،وإلغاء القرارات إلا تبين مدم قاموميتها و لرميتها ،وهلا معا
يمطب ملا الممازمات الضريبية المتارة في المجا الوقةي ،حيث ن المزال غالبعا معا يتعار
حو ساى فرض الضريبة ه ملرول م ال ،فإن المجا األمسب هو قضاء اإللغاء.
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وبما ن قرار فرض الضريبة ملا األوقاف هو قرار ممععدم غيعر ممعتي ألي تعر ،يسعتوجب
الوقعوف ممععد مةهععوم امععدام القععرار اإلداري والةععر بيمعه وبععين القععرار غيعر الملععرول لعععدم
استماده ملا ساى قامومي وهو ما سوف مقوم بدراسته في فقرات هلا المطلب.

الفقرة األول  :رقابة القضاء عل طبيعة قرارات فرض الضريبة عل األوقاف.
يعد القرار اإلداري هم مظهر من مظاهر ملاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بهعا اإلدارة
وتستمدها من القامون العام.
إ ل تستطيع اإلدارة بإرادتها الممةردة ملعا تعالف القوامعد العامعة فعي القعامون التعا
حقو و فرض التزامات.

إملعاء

ويرجععع السععبب فععي للععك إلععا ن اإلدارة تسععتهدف تحقي ع المصععلحة العامععة وتغليبهععا ملععا
المصاح الةردية التاصة.
ولقععد مععرف الةقيععه بومععار القععرار اإلداري:
134
القامومية القاامة .

ع مم ع إداري يحععدث تغييععرا فععي األوضععال

فالقرار اإلداري مافل ممل لحظة وتاريخ صدوره ويسري بمواجهة األفراد معن تعاريخ ملعرها
و تبليغهعا ،عللك هعو مبعد قعامومي جمعع مليعه الةقهعاء والقضعاء حيعث عان يهعدف إلعا مبععد
رجعية القرارات اإلدارية للك الستقرار المعامالت القاموميعة وحمايتهعا ومعدم المعى بحقعو
األفراد واحترامها ومدم المى بالمرا ز القامومية وحمايتها ،ومعدم المعى بعالمرا ز القاموميعة
التي ت املت واستقرت.
فقد استقر ر ي الةقه والةقهاء بأن جزاء الرجعية هو العبطالن ،و ن القعرار اإلداري لي تعر
رجعي واجب اإللغاء.
فالقرار اإلداري يمقضي بإلغااه و سحبه وهما هما يجب التمييز بين سحب القعرارات
اإلدارية الملرومة س ي المطابقة القاموميةع والقرارات اإلدارية غيعر الملعرومة سالصعادرة
تالفا ً للقامونع ،ما هو لأن قرار فرض الضريبة ملا األوقاف.
مبدايا ال يجوز لإلدارة ن تقوم بسحب القرارات اإلدارية الملرومة التي ال ميب فيها يعمي
المععى بقامععدة مععدم رجعيععة القععرارات اإلداريععة ،ل ععن اسععتتماء هععلا المبععد متع إجععازة سععحب
قععرارات المععوظةين الملععرومة والمبمععي ملععا موام ع وامتبععارات إمسععامية ال قاموميععة مم مععا
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ولرط للك ن القرارات اإلدارية الملرومة التي يجوز سحبها لم ترتب حقا للمعيمين فيها و
للغير.
ما يجوز لإلدارة إصدار قرارها بسحب قعرار إداري غيعر ملعرول ،فعإلا صعدرت اإلدارة
و بالل المقرر
قرا را غير ملرول ي قرارا معيبا بأحد ر امه سواء معيبا باالتتصا
و معيبا في مجمله و سببه و ر ن الغاية.
فإن مت هلا القرار التمى المتضرر و طعن فيه مام القضاء ،لللك الممط يسمح لإلدارة
بأن تقوم بمةسها بةع ما سيةعله القضعاء ولهعا ن تسعحب قرارهعا غيعر الملعرول إل ن معدم
الملعرومية جزاءهععا اإللغععاء القضععااي ،وقععد الععترط للعك ن يععتم السععحب تععال المععدة التععي
يجوز فيها طلب إلغاء القرار اإلداري وتدما سبمهلة الطعنع.
فإن ان القرار اإلداري غيعر الملعرول مهعددا قضعاايا باإللغعاء فإمعه يجعوز لعإلدارة ن تقعوم
بسععحبه تةاديععا إلجععراءات التقاضععي والح ععم فععي الععدموى ،وبعععد امتهععاء مععدة و مهلععة الطعععن
فيصبح القرار محصما بععدم جعواز سعحبه تمةيعلا لمبعد اسعتقرار األوضعال القاموميعة المترتبعة
ملععا القععرا ر اإلداري .إضععافة مععه للسععلطة اإلداريععة الرجععول مععن ع قععرار إداري متععالف
للقعععامون تععععال مععععدة الطععععن ي لععععإلدارة ن تملععععر قرارهععععا غيعععر الملععععرول تععععال مععععدة
135
المراجعة.
فالةر بين القرار اإلداري الممعدم والقرار اإلداري غير الملرول هو:
-

-

135

القرار اإلداري غير المشروع له صفة وطبيعة القرارات اإلدارية في حيي ن القيرار
المنعدم تجرد م صفته اإلدارية وخرج م دائرة القرارات اإلدارية.
القرار اإلداري غير المشروع قابل للسحب نو اإللغاء خالل ميدة الععي فيي حيي ن
القرار المنعدم يجوز لإلدارة ن تقوم بسحبه في ني وقت دو التقيد بمدة معينة.
القرار اإلداري غيير المشيروع يتمتيا بالحةياعة بعيد ءعقدياء ميدة الععي باإللغياء فيي
حي ن القرار المنعدم ال يتمتا بأية حةاعة.
القرار اإلداري غير المشروع يحدث نثره حال صدوره ويستمر هذا األثر حتي يلغييه
القداء ،ويرتب سحبه نثراً قاعوعياً فيي الماييي وال يرتيب نثيراً قاعوعيياً فيي المسيتقبل.
نما القرار المنعدم فال يرتب ني نثر قياعوعي ال فيي الماييي وال فيي الحايير وال فيي
المستقبل وتكو كل التةرفات بموجبه ء حةلت منعدمة.
القرار غير المشروع يتمتا قبل ءلغائه نو الرجوع فييه بكيل قوتيه القاعوعيية ،نميا القيرار
المنعدم فال يدخل في النظام القاعوعي ،ألعه عدم ،والعدم ال يتعلب ءال التقرير به.
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نما القرار الباطل :فهو قرار يرتب نثار قاعوعية ،ويلزم األفراد بإحترامه .ولكنيه مشيوب بأحيد
العيييوب التييي تةيييب صييحة القييرار اإلداري ،وتجعلييه غييير مشييروع ،كعيييب الشييكل نو عييدم
اإلختةاص نو المحل …ءلي وبيذلف فيإ القيرار الباطيل يعتبير صيحيحاً مرتبياً ألثياره ميا دام
قائماً لم يلغ نو يسحب ،نو يحكم القداء بإلغائه.وبالتالي فقرار فرض الدريبة عل األوقاف
هيي قيرا رات منعدمية وال ترتييب نيية اثيار قاعوعيية ،وقييرارات منعدمية لكوعهيا منالفية للقيياعو
الذي عص صراحة عل امتياز اإلعفاء لفائدتها.
و م ي جاعييب اخيير فييإ ب سييا الرقابيية القدييائية للمحيياكم اإلدارييية عل ي القييرارات المنعدميية
الةييادرة فييي هييذا المجييال ال يكييو مقيييدا بغجييل دعييوب اإللغيياء عل ي ءعتبييار ن العع ي فييي
القرارات اإلدارية المنعدمة هو طع في قرارات غير مرتبة لمراكز قاعوعية جيديرة بالحمايية
136
التي توفرها نجاالت العع
ولقعد اتةع الةقععه ملعا ن للقععرار ر امعا ساسععية يجعب توافرهعا فيععه لي عون صععحيحا ،فعإلا لععم
يسعتوفي العقعد ر ععان امعقعاده فإمععه ي عون بععاطال ،وفعي بععض األحيععان ممععدما ،ومععن تعم يةقععد
طبيعته القامومية ويتحو إلا مم مادي ممعدم األتر القامومي ،ما هو اللعأن بالمسعبة لقعرار
فععرض الضععريبة ملععا األوقععاف ل ومععه قععرار غيععر مسععتمد ملععا سععاى قععامومي ألن مؤسسععة
137
األوقاف قد مةاها القامون من الضرااب المةروضة مليها بم صريح.
فععالقرارات الصععادرة بةععرض الضععريبة ملععا األوقععاف تعتبععر قععرارات غيععر ملععرومة لعععدم
استمادها ملا سى قامومية تبررها ،وألن مؤسسعة األوقعاف معةيعة معن الضعرااب التاضععة
لها بم القامون سالمادة  151من مدومة االوقافع.
ف ما هو معلوم ،فالقضاء االداري سعاهم فعي إيجعاد الحلعو واتتعل مواقعف ملعهود بهعا لعدمم
حقععو الملععزمين بععدفع الضععريبة ملععا األمععالك الحبسععية التععي توجععد تحععت تصععرفهم ،ل ععن
الملععرل المغربععي فععي قععامون ماليععة  1973معع ملععا إمةععاء األوقععاف مععن داء الضععريبة
الحضرية بيمما قامون المالية  1978ليى به ي م يلغي هلا اإلمةاء صراحة ،قب مجيء
المععادة  151مععن مدومععة األوقععاف  2010التععي مصععت صععراحة ملععا إمةععاء األوقععاف مععن
الضريبة مما يجع قرار فرض الضريبة ملا األوقاف قرارا ممعدما غير متالف للقامون.
وإلا و قةما ملا ال يةية التي يبسط بها القاضي اإلداري رقابته ملا قرارات فرض الضعريبة
ملا األوقاف مجده يمظر في طبيعة و ملعرومية هعله القعرارات معن حيعث األسعى القاموميعة
والواقعية المبمي مليه القرار اإلداري .
 136ح م المح مة اإلدارية بوجدة  22بتاريخ  2001/5/26في الملف مدد  00/266غير مملور.
 137سليمان الطماوي ،القامون اإلداري ،قضاء التعويض وطر الطعن في األح ام ،دراسة مقارمة سال تاب التاميع ،القاهرة دار الة ر العربي،
لطبعة . 872 ، 1965 ،7
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فقرار فرض الضريبة ملا األوقاف يم ن إدتاله في تامة القرارات الممعدمة غير المتالةعة
للقامون .ويتم الطعن فيها باإللغاء ب عون قعرار فعرض الضعريبة ملعا األوقعاف قعرار متعالف
للقامون ،ألمه تم إمةاءها من الضرااب المةروضة مليها بم القامون.
ويم ععن تعريععف القععرار اإلداري الممعععدم :هععو ع قععرار فيععه العيععب درجععة جسععيمة صععارتة
سواضحةع حيث يةقده صةته اإلدارية س ي العيب الواضح يةقد القرار صةته اإلداريةع.
وتجدر اإللعارة إلعا ن ف عرة امععدام القعرار اإلداري معا تعزا محع جعد ولعم يحعدد موقعف
واضح لمةهوم االمعدام اإلداري ،متا للك إن قام لت غريب من اإلدارة بإصعدار قعرار
إداري فإمه ي ون قد اغتصب السلطة وامتدى مليهاس ي ملا سلطة إداريةع ،لللك فإن ف عرة
االمعدام ت ون متجسدة في :
 حالة اغتصاب السلطة :إل تدت فرد مادي ليى لعه صعةة الموظعف بأممعا اإلدارة و إلاتدتلت هياة تاصة ال تملك صال ح مبالرة االتتصاصات اإلدارية ،ف معا يصعدر معن
هلا الةرد العادي و هله الهياة التاصة يعتبعر معن قبيع اغتصعاب السعلطة وتعتبعر قعراراتهم
ممعدمة ال تحم ي صةة إدارية.
 حالة اغتصاب السلطة اإلدارية :التتصاصات السلطة التلريعية و القضااية :متعا ظلعكقيام اإلدارة بإصدار الاحة ساإلدارة تغتصب ممال من مما سلطة تلريعية و قيعام اإلدارة
138
بحا مزال بةص للك المزال بدال من السلطة القضااية.
ولقد توسع القضاء اإلداري المصري في ف عرة االمععدام حيعث اتجعه إلعا التوسعع فعي تطبيع
ف رة اغتصاب السلطة وامتبار القرار اإلداري معدوما في حاالت يجمع الةقه والةقهاء ملا
ومها تمت مدم اتتصا بسيط يجع القرار اإلداري غير ملرول.
وقد ضاف لحاالت اغتصاب السلطة التقليدية حاالت جديدة حيث لم تحصر حاالت االمعدام
بر مععي المحع واالتتصععا وتععم لععملها ل ع ر ععان القععرار اإلداري األتععرى حيععث امتبععر
139
االمعدام بقضاء مجلى الدولة لديما مرادف للمتالةة الواضحة.
فقرارات فرض الضريبة ملعا األوقعاف معدرجها ضعمن القعرارات الممعدمعة متيجعة متالةتهعا
للقامون ،حيث ن االمعدام متيجة مدم مراماة القعامون ي عون ممعدما يعم القعامون ملعا مع
معين  ،فإمه ي ون واجبا تطبيقه إممعاال لمبعد ال اجتهعاد معع صعراحة العم  ،وبالتعالي ي عون
مةروضا ن يصدر القرار بماءا ملا معا جعاء فعي العم القعامومي و ال امتبعر قعرارا ممععدما
غير مرتب ألية آتار.
 138التلي مح سن ،القضاء اإلداري اللبمامي ورقابته ملا مما اإلدارة ،دراسة مقارمة ،بيروت  ،72دار المهضة العربية للطبامة والملر.مام
. 1973
 139سليمان الطماوي ،القامون اإلداري ،قضاء التعويض وطر الطعن في األح ام دراسة مقارمة ،مرجع ساب .
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وبالتالي فقرارات فرض الضريبة ملا األوقاف هي قرارات ممعدمة تستدمي رقابة القضاء
مليها ل ومها متالةة لل قامون ومدم استمادها ملا ساى قامومي مما يجعلها غير ملرومة.

الفقرة الثانية :دعوى اإللغاء كوسايلة لضابط القارارات الصاادرة بخصاو
الضريبة عل ضوء اإلجتهاد القضائي.

أسااس فارض

ت تسععي دمععوى اإللغععاء فععي الممازمععات الضععريبية بصععةة مامععة والممازمععات الضععريبية فععي
المجا الوقةي بصةة تاصة هميعة بالغعة ،إال ن سعلطات القاضعي اإلداري فعي هعلا اإلطعار
محدودة ،ي تةي فيها اإللغاء وال يستطيع ن يح م بتتةيض لي و جزاي للضعريبة ،ومعةعاة
من الرسوم القضااية ،ومرتبط باجا محددة  ،غير مه من تصوصيات هله الممازمة ومها
غير تاضعة آلجا الدموى بصةة مامة.
لععللك فإمععه بععالرغم مععن تصععور وجععود دمععوى اإللغععاء فععي الممازمععات الضععريبية فععي المجععا
الوقةي  ،فإمه ملا المستوى العملي يتم التعام معها بمول من التحةظ ويتم اللجوء إليها فقعط
من ج إلغاء قرار فعرض ضعريبة هعي صعال معةعاة ممهعا بعم القعامون سالمعادة  151معن
140
مدومة األوقافع  ،مما يجعله قرارا غير ملرول.
فالممازمععات الضععريبية فععي المجععا الععوقةي رغععم إمةااهععا ،مجععد ن ح ععام المحععا م اإلداريععة
وقعرارات مح معة العمقض تةعرض الضعريبة ملعا األوقعاف وتعارة تعرى تعةيهعا قبع مجعيء
المععادة  151معععن مدومععة األوقعععاف ،وللعععك ألن دور القاضععي سعععد التغعععرات التععي جعععاء بهعععا
التلريع ،وت ييف الواقعة و المازلة الت ييف القامومي الصحيح.
وهلا ما مقر ه في حيتيات القعرار معدد  35المعؤرخ فعي  ،2009/01/8والعلي جعاء فيعه معه
لعععان عععان قعععامون الماليعععة  1973مععع صعععراحة ملعععا إمةعععاء األوقعععاف معععن داء الضعععريبة
الحضرية فإن قامون المالية لسمة  1978ليى به ي م يلغي هلا اإلمةاء بل صريح.
فبالرجول إلا الظهير اللريف الممظم للمالك الحبسعية الصعادر بتعاريخ  1913/7/13يبعين
ن الملرل م صراحة ملا إمةاء األمالك الحبسية من داء الضريبة الحضرية.
حيععث يسععتةاد مععن ورا الملععف ،ومحتععوى الح ععم المسععتأمف ،ن المدميععة المسععتأمف مليهععا
تقدمت بمقا افتتاحي مام المح مة االدارية بم ماى ،مرضت فيه مها توصلت من طعرف
التازن اإلقليمي بالراليدية بإملارين من ج الضريبة الحضرية ،من السموات  82الا 85
و 91و ،94- 93و ن هله الضرااب فرضت بصةة غير قامومية ،إل ن الةص  7من ظهيعر
 140مجيب جيري ،الممازمات الضريبية ،المظام القامومي واإلل االت ملا ضوء القامون  41.90المحدث للمحا م اإلدارية ،مجلة فقه الممازمات
اإلدارية ،العدد السموي األو . 2011 ،
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القامون الممظم للضريبة الحضعرية يعةعي إدارة األحبعاى معن هعله الضعريبة ،و ن المعادة 87
من ظهير  89/11/21الممظم للضرااب المستحقة للجمامعات المحليعة تعم ملعا معه تعةعا
من الضريبة ملا األراضي الحضعرية غيعر المبميعة األراضعي المملو عة للدولعة والجمامعات
المحلية ،واألوقاف العامة ،و ن المادة  27في فقرتها األتيرة معن مةعى القعامون معاله تعم
ملا مه ال تتضع لرسعم المظافعة العقعارات المعةعاة معن الضعريبة الحضعرية بصعورة داامعة،
و مها تقدمت بتظلم إلا التازن العام بقي دون جواب ،ما ن المطالبة من جهة ترى طالها
التقادم الربامي طبقا للةص  123من مدومة تحصي الديون العمومية ملتمسة إلغعاء المقعرر
الضععريبي بةععرض الضععريبة الحضععرية مععع تحمي ع الطععرف المععدمي مليععه الصععاار ،وبعععد
اسععتيةاء اإلجععراءات ،وامتهععاء المماقلععة ،صععدرت المح مععة االداريععة ح مهععا القاضععي بإلغععاء
قرار فرض الضريبة الحضرية وضريبة المظافة ملعا وزارة األوقعاف تعال السعموات معن
 80الععا  ،94ومععا ترتععب مععن الضععريبة الحضععرية مععن واجععب التضععامن الععوطن ،وإمةععاء
المدمية قاموما من دااها وسقوط إجراءات تحصيلها بالتقعادم ،وتحميع الجهعة المعدما مليهعا
الصاار ،وهو الح م المستأمف من طرف التازن الجهوي بم ماى ،ومديرية الضرااب .وتم
141
استاماف الح م ،فقضت مح مة االستاماف االدارية في الموضول بتأييد الح م المستأمف.
فمععا سععب ل ععره تععم ت ريسععه مععن طععرف االجتهععادات القضععااية ،ف مععا هععو معععروف ن ظهيععر
 1913مةععا األوقععاف مععن الضععريبة الحضععرية ،وبععللك ي ععون فععرض هععله الضععريبة ملععا
142
األمالك الحبسية غير مستمد ملا ساى قامومي.
وهععلا مععا مقععر ه فععي حيتيععات القععرار مععدد  ،405المععؤرخ فععي ،2002/6/ 27حيععث ن الح ععم
المسععتأمف يقضععي بإلغععاء قععرار فععرض الضععريبة الحضععرية ،وضععريبة المظافععة ملععا وزارة
األوقاف تال سمة  ،1983وما قبلها مع ما يترتب من للك من آتار.
حيث مه من سباب االستاماف هو ن الح م المسعتأمف بعه تعر فعي القعامون ،ويتععارض
مع المقتضيات الجعاري بهعا العمع تعال السعموات موضعول الةعرض الضعريبي ،وللعك ن
القامون اللي يح م هله الةترة ليى هو القامون المالي لسمة  1973ما لهب إلا للك الح م
المستأمف ،ب القامون اللي يح م هله الةترة ليى هو القامون رقم  37- 89الصعادر بتعاريخ
 89/12/30يم ملا إمةعاء األوقعاف معن الضعريبة الحضعرية ،فإمعه ال يم عن تطبيقعه بعأتر
رجعي هلا من جهة ،ل ن من جهة ترى حيث مه إلا ان قامون المالية لسمة  1973يعم
ملا إمةاء األوقاف من الضريبة الحضرية ،فإن قامون المالية لسمة  1979ليى به ي م
يلغي للك اإل مةاء ،ومن جهة تاميعة ،فعان الظهيعر اللعريف التعا بتمظعيم األمعالك الحبسعية
 141القرار مدد  35المؤرخ في  ،2009/01/8ملةين مضمومين مدد  9/08 47و  9/08/65مملور في مجلة القضاء المدمي سالممازمات الوقةية
من تال اجتهادات مح مة المقض ومحا م االستاماف والمحا م االبتدااية ع الجزء األو .
 142ح م للمح م االدارية بم ماى رقم /2001/19بتاريخ  2001/03/15ملف رقم . 2000/10
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المؤرخ في  1913/7/13م ملا امةاء األمالك الحبسية من تلعك الضعريبة وبعللك ي عون
فر ض الضريبة الحضرية ملا األمالك الحبسية غير مستمد ملا ساى قامومي ،وال وجود
للتر المحتي به.
فقضا المجلى األملا بتأييد الح م المستأمف.
فالضريبة الحضرية ملا األوقاف العامة حسب حيتيات القرار ال يم ن فرضها لوجود م
صريح يم ملا للك ،ل ن تم فرض هله الضعريبة تعال السعموات  1982و  1983لععدم
وجود م تال هاتين السمتين يةيد بما يعةي الضريبة من األوقاف ،بدموى االستةادة معن
إمةععاء ضععريبي اسععتمادا الععا الةص ع  7مععن قععامون ماليععة  1993والععلي مسععتت مقتضععياته
بموجب البمد  29من الةص  2من قامون مالية .1978
فقرار فعرض الضعريبة ملعا األوقعاف يجعب ن يسعتمد ملعا سعاى قعامومي ،حيعث جعاء فعي
قعععرار لمح معععة االسعععتاماف بالربعععاط ،معععدد  235المعععؤرخ فعععي  2013/01/21ملعععف معععدد:
 9/10/546ن الطاممة تتمسك بعدم ملرومية الضريبة الحضرية المةروضة ملا األوقاف
ألمها تستةيد من اإلمةاء.
حيععث يسععتةاد مععن ورا الملععف ومحتععوى الح ععم المسععتأمف ن المدميععة سالمسععتأمف مليهععاع
فوجات بإلععارين معن قباضعة المعريميين بةعاى معؤرتين فعي  2009/3/9يتعلقعان بالضعريبة
الحضعععرية معععن سعععموات  ، 1985/1983/1982و مهعععا تتمسعععك بععععدم ملعععرومية الضعععريبة
المل ورة ألمها تستةيد من إمةاء ممها بموجب اللرط  11معن ظهيعر  1913/7/21المتعلع
بمظام تحسين األحباى العموميعة العلي يعم ملعا ن جميعع الضعرااب المترتبعة اآلن والتعي
ستترتب في المستقب ت ون للم تري ،و يضا الةص  7من قامون الماليعة لسعمة  1973العلي
يم ملا إمةاء إدارة األحباى من الضريبة ،وهو اإلمةاء اللي رسته الحقا المادة  3معن
ظهير  1989/12/30والمادة 89.30اللي مممت اإلمةاء ملا رسم المظافعة ،تعم مقتضعيات
القامون رقم  06.47المتعل بالجبايات المحلية ،ما ن القضاء اسعتقر ملعا معدم ملعرومية
فرض الضريبة الحضرية ملا األوقاف العامة ،باإلضافة إلعا تقعادم الضعريبة الممعازل فيهعا
استمادا إلعا مقتضعيات المعادة  123معن مدومعة تحصعي العديون العموميعة ،لعلا تلعتمى الح عم
بإلغعاء الضععريبة الحضععرية موضععول اإلمععلارين الملععار إليهمععا مععاله وإلغععاء افععة إجععراءات
تحصيلها .وبعد تتلف اإلدارة المدما مليها من الجعواب رغعم التوصع وإتمعام اإلجعراءات
المسععطرية صععدر الح ععم بإلغععاء الضععريبة الحضععرية وضععريبة المظافععة المةروضععتين ملععا
المدمية برسم سعمة  ، 1983بمعا يترتعب ممهعا معن آتعار قاموميعة وبتحميع مديريعة الضعرااب
الصاار .وهو الح م المستأمف.
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فةععي ظ ع ع هععله الحيتيععات واسععتمادا لجميععع المصععو القاموميععة الممظمععة للضععريبة ملععا
األوقاف ،وحيعث تبععا لعللك و معام معدم وجعود مع قعامومي صعريح يقضعي بإمةعاء األمعالك
الحبسية من الضريبة الحضرية تعال سعمتي  1982و 1983موضعول المعزال إممعاال لمبعد
ال ضريبة وال مقوبة إال بم  ،فإن الضريبة الحضعرية المةروضعة ملعا المسعتأمف تبقعا
ملرومة والح م المستأمف لما قضا بتالف للك لم يجع لقضااه ساسا من القامون وي ون
واجب اإللغاء والح م تصديا برفض الطلب وإبقاء الصاار ملا رافعته.
فقضت مح مة االستاماف اإلدارية بالربعاط بإلغعاء الح عم المسعتأمف و الح عم تصعديا بعرفض
143
الطلب و إبقاء الصاار ملا رافعته.
فمعن تعال هعلا القعرار يتوضعح لمعا ن هعله الضعريبة المةروضعة فعي مظعر القضعاء فعي هعله
الحالة تبقا ملرومة وال مجا إللغااها.
ومليه فرقابة القاضي اإل داري المتمت في ال لف من بعض الحدود المعمو بها في المظام
الضريبي ملا األوقاف لتجاوزهعا ولتطعوير قضعااما اإلداري والرفعع معن جعودة مملعه وسعن
قوامد ومصو صريحة وواضحة تالية معن ي تغعرة و لعبى ،وإممعاال للممعول الجعدو
المل و ر ماله يم ن القو و ما سب الل ر ن الوقف قعد ي عون مامعا و معقبعا و ملعتر ا،
والزوايععا تععدت ضععمن الوقععف العععام بقععوة القععامون وهععي بععللك معةععاة مععن رسععمي الس ع ن و
التععدمات الجماميععة طبقععا لمقتضععيات المععادة  22مععن القععامون رقععم  06/47المتعلع بجبايععات
الجمامات المحلية التعي مصعت ملعا اسعتةادة األوقعاف معا معدا األوقعاف العااليعة معن اإلمةعاء
ال لعي العداام ،وهععو اإلمةعاء العلي تععم تأ يعده بمقتضععا مدومعة األوقعاف فععي المعادة  151الععلي
مةععا األوقععاف العامععة فيمععا يت ع جميععع تصععرفاتها و ممالهععا و مملياتهععا و ععلا الععدتو
المرتبطة بها من ضريبة و رسم و ي اقتطال ضعريبي آتعر ي عون لعه طعابع وطمعي و
محلي.
وتطبيقا للقامون رقم  90- 41المحدث للمحعا م اإلداريعة ،تاصعة المعواد  3و 5و 7و 8ممعه،
والقامون رقم  06/47المتعل بجبايات الجمامات المحليعة ،ح معت المح معة اإلداريعة بإلغعاء
رسععمي ،الس ع ن والتععدمات الجماميععة موضععول الجععدو الضععريبي رقععم  26740540رسععم
144
 2011وتحمي المدما مليها المصاريف.

 143قرار صادر من المجلى األملا مدد  235المؤرخ في  2013/01/21ملف مدد . 9/10/ 546:
 144ح م صادر من المح مة االدارية رقم  1750بتاريخ ،2012/5/9ملف رقم 2011/7/424
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وبالتعالي ت عون المعادة  22مععن قعامون  06/47المتعلع بجبايععات الجمامعات المحليعة صععريحة
وواضععحة وتععم ملععا اسععتةادة األوقععاف العامععة دون األوقععاف العااليععة مععن اإلمةععاء ال لععي
145
والداام ،مما ي ون معه قرار فرض هلا الرسم موجبا لإللغاء.
وتبعا لرقابة القضاء االداري ملا القعرارات التعي بموجبهعا تةعرض الضعريبة ملعا األوقعاف
فإ ن هله الرقابة تمتد لتبسعط ملعا جميعع التقييعدات العقاريعة لةااعدة الملعك الععام للدولعة ،حيعث
مجدها معةاة معن الرسعوم العقاريعة ممعال بمقتضعيات ظهيعر  ،1941/3/21وي عون تبعع لعللك
قرار المحا فظ برفض التسجي المجامي غيعر مؤسعى ومالعه االلغعاء ،وهعلا معا امطعوت مليعه
حيتيات ح م صادر من المح معة اإلداريعة بالربعاط بتعاريخ  2013/3/21والعلي يلعتمى فيعه
المدمي الح م بإلغاء القرار االداري الصادر من المحافظ العقاري بالمجان مع ترتيب اآلتار
القاموميععة .وبمععاء ملععا المععل رة الجوابيععة المقدمععة مععن طععرف مااععب المحععافظ ،ملععا األمععالك
العقاريععة و المودمععة ب تابععة ضععبط هععله المح مععة بتععاريخ  2010 .3 .15والتععي يلععتمى فيهععا
رفض الطلب لعدم استماد اإلمةاء المدما به ملا ي ساى قعامومي .وتبععا لعللك معا تتمسعك
به الجهة المطلوبة في الطعن من امتةاء السمد القعامومي لطلعب الطعامن المتعلقعة بإمةااهعا معن
رسوم المحافظة العقارية بلأن التقييعدات العقاريعة غيعر مؤسعى وي عون للعلع معاله القعرار
موضععول الطعععن متععالف للقععامون ويتعععين التصععريح بإلغااععه لهععله العلععة مععع ترتيععب اآلتععار
القامومية ملا للك.
ولهله األسباب قضت المح مة اإلدارية بإلغعاء القعرار االداري المطععون فيعه معع معا يترتعب
146
من للك من آتار قامومية.
مستمتي مما سب ن القامدة العامة في الممازمات الضريبية فعي المجعا العوقةي هعو اإلمةعاء
ال لي ،ل ن يبقا اإلل ا مطروحا بين إمةاء األوقاف العامة دون األوقاف العاالية ،غير ن
مسؤولية تحديد الطبيعة القامومية للمالك موضول الةرض الضريبي ،صبح معرا متجعاوزا
وغير لي موضول مادامت ج الضرااب المطالب بها قعد سعقطت بالتقعادم طبقعا لمقتضعيات
المعادة  123مععن مدومععة تحصععي الععديون العموميععة ،و ن وزارة األوقععاف تسععهر ملععا تععدبير
األحباى العامة طبقا لمقتضعيات الظهيعر اللعريف المعؤرخ فعي  21يوليعوز  1913المتعلع
بمظام تحسين األحباى العمومية ،وهي معةاة بقوة القامون ،ما فيما يت األحباى التاصعة
والمعقبة ،مجده يم ملا ن تبقا األمالك المعقبة تحعت تصعرف فأمقعاب المحعبى ملعيهم
147
إلا امقراضهم......

 145المادة  22من قامون  06/74المتعل بجبايات الجمامات المحلية.
 146ح م المح مة االدارية بالرباط ،الصادر بتاريخ ،2013/3/21ملف رقم . 2009/5/460
147

رسالة مدد  1335بتاريخ  ،2011/04/14مظارة وقاف تطوان .مملو رات وزارة األوقاف واللؤون اإلسالمية ،قسم الممازمات اإلدارية.
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المطلب الثاني :رقابة القضاء عل مسطرة تحصيل الضرائب المفروضة عل األوقاف
تتميععز المسععطرة الضععريبية المطبقععة فععي المجععا الععوقةي بصععةة تاصععة وملععا المجععا
العقاري بصةة مامة بالتعقيد ومدم الوضوح ،تصوصا ملا مستوى تمول اآلجا و ترتها،
و بالمسبة لضرورة احترام اللعروط اللع لية واإلجعراءات الواجعب اتبامهعا ،ومبعد التعدر
في فرضها و االتبات بالمسبة للجهة المدمية ،و ج الطعن مام القضاء االداري.
و ما سب القو تعتبر الممازمات الضريبية ممازمات في الوماء الضريبي ،ممعا يعدفعما
للتمييز بين الممازمة في التحصي والممازمعة فعي الومعاء ،فالممازمعة فعي التحصعي تمصعب
ساسا حو الطعن في إ جراءات المتابعة التي يقعوم بهعا القعابض معن جع اسعتتال العدين
الضريبي ممال بمقتضيات ظهير  ،1935/8/21فطرفي العالقة في ممازمات التحصي هما
الملععزم والتععازن العععام  ،وبالمسععبة للوقععاف مجععد التععازن العععام للممل ععة ،التععازن الجهععوي
للممل ععة ووزارة األوقععاف واللععؤون االسععالمية ،وموضععول المععزال لععيى هععو صعع الععدين
ومقداره ب طريقة تحصيله واستيةااه.
ما الممازمة في الوماء فتستهدف ساسا التطبي السليم للقامون من حيعث تحديعد األسعى
المةروضة مليهعا الضعريبية والمسعطرة المتبععة فعي للعك ،فطرفعي العالقعة فعي الممازمعة فعي
الومععاء همععا مديريععة الضععرااب والملععزم ،ي مديريععة الضععرااب ووزارة األوقععاف واللععؤون
اإلسالمية بالمسبة للممازمات الضريبية في المجا الوقةي.
ويل هلا المول من الممازمات المحور الرايسي في الطععون الضعريبية التعي غالبعا معا
تتععار الممازمععات بصععددها والتععي حععاو الملععرل توحيععد القوامععد المسععطرية بلععأمها وهععي
الضريبة ملا القيمة المضافة والضريبة ملا اللر ات والضريبة العامة ملا الدت .
فالممازمععة التععي تهممععا إلا هععي تلععك التععي تمصععب ملععا سععاى الضععريبة لاتهععا و ملععا
المسععطرة المتبعععة بتصععو فرضععها ،مععا هععو اللععأن بالمسععبة للضععريبة المةروضععة ملععا
األوقاف إل تتار ممازماتها الضريبية ممدما يتعلع األمعر بطلعب إلغعاء الضعريبة المةروضعة
مليها سالضريبة الحضرية متالع ،السعتةادة المؤسسعة الوقةيعة معن امتيعاز اإلمةعاء ،و الطععن
فعي إجععراءات تحصععيلها ألمهععا مععن العديون الممتععازة وتسععقط بالتقادم.سالمععادة  123مععن مدومععة
تحصي الديون العموميعةع و الطععن فعي مسعطرة الحجعز ،ممعا يسعتدمي رقابعة القضعاء ملعا
المسطرتين معا ،مع األتل بعين االمتبار تصوصية الممازمة الضريبية الوقةية.
و حيث سب ن تم معالجة مسألة الطعن في القعرارات المتعلقعة بأسعاى الضعريبة فإمعه سعيتم
مماقلة مسألة التحصي
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الفقرة األول  :الرقابة القضائية عل مسطرة تحصيل الضريبة الوقفية
ء

ا لتحةيل هو الهدف مي تعبييا القياعو الديريبي ،بواسيعته تسيتعيا المةيالل الم هلية

قاعوعييا ،تحويييل المبييالغ الدييريبية المتأتييية م ي نمييوال و ممتلكييات المييديني

الملييزمي

ءل ي

خزينة الدولة .كميا نعيه ني التحةييل وةيفية تبقي منفةيلة عي الوةيائق المتعلقية بالوعياء و
التةفية تبعا لمبدن هام في تنفيذ مالية الدولة – فيما يتعلا بمواردهيا و عفقاتهيا –نال و هيو مبيدن
الفةل بي سلعة األمر بالةرف و تلف المنولة للمحاسب العمومي

و في هذا الةدد عجد ن مدوعة التحةيل تعرق ءل كو التحةيل ينقسم ءل مرحلتي :
مرحليية التحةيييل الريييائي :و التييي عرفتييه التعليمييية التوييييحية بكوعييه ط تييدبير مسييعري
لتسديد الديو العمومية بمبيادرة مي المليزمط و يمتيد هيذا التحةييل خيالل الفتيرة الممتيدة مي
تيياري الشييروع فييي التحةيييل ءل ي تيياري االسييتحقاق ني م ي تيياري اإلصييدار ءل ي تيياري
االستحقاق :

مرحلة التحةيل الجبري :علي عكي

التحةييل الرييائي بحسيب مدوعية التحةييل فهيو ط

مجموع العملييات و اإلجيراءات التيي تهيدف ءلي حميل ميديني الدولية و الجماعيات المحليية و
هيئاتها و الم سسات العمومية عل تسديد ميا بيذمتهم مي دييو بمقتدي القيواعي و األعظمية
الجيييياري بهييييا العمييييل ،نو عاتجيييية عيييي نحكييييام و قييييرارات القديييياء نو عيييي االتفاقييييات

".

فمدوعييية تحةييييل اليييديو العموميييية جييياءت لتنظييييم هيييذه المسييياطر ،و لتديييم الحقيييوق و
الواجبات ،و لتساعد جميا المتدخلي في العمليية الديريبية علي التعبييا السيليم النياجا لتليف
المساطر سواء ذلف في المرحلة الحبية نو الجبرية ،و التي تبدن بتوجيه اإلعالم الديريبي ،ثيم
اإلعذار باألداء ءل المكلق في مرحلة ثاعية و توصل هيذا األخيير بهميا ،اليذي يجيب ن يكيو
وفقا إلرادة المشرع ،المتوخاة في مجال تحةيل الديو العمومية.

148

 148عبد الرحيم الكنبداري ،تحةيل الديو الدريبية  ،مقاربة قاعوعية و قدائية  ،سلسلة المعارف القاعوعية والقدائية
منشورات مجلة الحقوق المغربية ،معبعة المعارف الجديدة ،الرباط العبعة األول 2012.
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وتجدر اإللارة مه قب رقابة القضاء ملا إجراءات تحصي الديون العمومية والمتمتلعة فعي
الضريبة المةروضة ملا األوقاف فإن رقابة القضاء تلعم وال التقيعد بعاإلجراءات اللع لية
الممصو

مليها قاموما والتي من جملتها داء الرسوم القضااية.

فالممازمعة الضعريبية فعي المجعا العوقةي التعي يععتم رفعهعا فعي إطعار دمعوى االلغعاء ت ععون
معةيعععة معععن الرسعععوم القضعععااية ،وهعععلا معععا رسعععه االجتهعععاد القضعععااي القعععرار معععدد1583
بتاريخ 1999/12/09اللي جاء فيه ن الممازمة الضريبية التي يتم رفعها فعي اطعار دمعوى
اإل لغاء معةاة من الرسوم القضااية لما امتةت الصلة بين الملزم والضريبة الممازل فيها.
إضافة الا للك يجب اللجوء الا القضاء مبالرة إلا ان اللعت

149

يمعازل فعي صعةته ملعزم

بأداء الضريبة الوقةيعة  ،فعإن بإم امعه الطععن مبالعرة معام القضعاء فعي الضعريبة المةروضعة
مليه دون ضرورة سلو ه لمسطرة الطعن االدري.

150

ول ن من جهة ترى ،و ما هو معلوم ن الممازمة الضريبية بصعةة مامعة تمعدر بطبيعتهعا
في إطار القضاء اللام وال يقب رفعها فعي إطعار دمعوى اإللغعاء إال اسعتتماء ،ي فعي حالعة
امعععدام الصععلة بععين الضععريبة واللععت

المتاطععب بهععا .إال مععه فععي حالععة مععدم التععوفر ملععا

االستتماء المل ور يستلزم التقيد باإلجراءات المعمو بها ،وهلا ما رسه االجتهعاد القضعااي
في قرار  248بتاريخ 151،2001/4/5واللي جاء فيه مه في حالة مدم توفر وجه االسعتتماء
المبرر لرفع المزال الضريبي فعي إطعار دمعوى اإللغعاء يسعتلزم التقيعد بالضعوابط المسعطرية
التي تح م هله الممازمة في األصع

ومعن جملتهعا داء الرسعوم القضعااية معع وجعوب إمعلار

الطرف المت بأداء هله الرسوم قب التصريح بعدم القبو .
يجب احترام المقتضيات القامومية المةروضة قاموما تمعاء مسعطرة تحصعي العديون العموميعة
والتي تمعدر ضعممها الضعريبة المةروضعة ملعا األوقعاف العامعة والتعي تعتبعر معن العديون
الممتعععازة ،ومليعععه فعععإجراءات التمةيعععل التعععي تقعععوم بهعععا التزيمعععة العامعععة لتحصعععي الضعععرااب

 149القرار مدد  1583المؤرخ في  1999/12/09ملف اداري مدد 1999/1/5/887
 150قرار مدد  588المؤرخ في  2006/07/4ملف اداري مدد 2003/2/4/904
 151قرار  248بتاريخ  2001/4/5ملف اداري مدد 2000/1/1104
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المةروضة ملا األوقعاف ومعن للعك الحجعز بعين يعدي الغيعر ،يبقعا معن اتتصعا
االدارية.

المح معة

152

فحسععب المععادة  123مععن مدومععة تحصععي الععديون العموميععة فععاجراءات اسععتتال

الضععريبة

الحضعععرية المترتبعععة فعععي لمعععة األمعععالك الحبسعععية متالةعععة لمقتضعععيات مدومعععة التحصعععي ألن
الضريبة المةروضة ملا األوقاف هي من الديون الممتازة وتسقط بالتقادم.
فةيما يت

مسطرة تحصعي هعلا المعول معن العديون يجعب ن ت عون متطابقعة معع مقتضعيات

مدومععة التحصععي وإال امععت مح ع طعععن مععام القضععاء ،وهععلا مععا مقععر ه فععي حيتيععات القععرار
مدد 406المؤرخ في  2010/5/27:ملف اداري معدد ،2010 .1 .4 .189 :حيعث يسعتةاد
من ورا الملف ومن القرار المطعون فيه مه بتاريخ  2007/12/7رفعت وزارة األوقعاف
مقاال مام المح مة اإلداريعة بوجعدة مرضعت فيعه بعأن إدارة األمعالك المتزميعة قامعت بإيعدال
حوالععة بمبلععل  366.240درهععم تععال سععمة  2003ععتمن للقطعععة األرضععية الحبسععية التععي
تصصععت لتلععييد إمداديععة الماضععور إال ن التععازن االقليمععي قععام بحجععز الحوالعة المععل ورة
ووضعها رهن إ لارة القابض البلدي بالماضور الستتال

الضريبة الحضرية المترتبة في

لمععة األمععالك الحبسععية مععن المععدة مععا بععين  1964و  1989و ن المبلععل المحجععوز متص ع
لإلمةععا ملععا مععا ن العبععادة وغيععر قاب ع للحجععز و التةويععت و ن المسععطرة المتبعععة متالةععة
لمقتضيات مدومة التحصعي وتصوصعا المعادة  39ومعا بععدها و ن العدين المطالعب بعه طالعه
التقادم و ن المادة  7من قامون المالية لسمة  78استتمت معالك إدارة األحبعاى معن التضعول
للضريبة الحضرية والتمست إ لغاء القرار الصادر من قابض بلدية الماضور بلأن ما قام به
معن حجععز للحوالععة رقععم  1045وبإرجععال مبلغهععا مععع معا يترتععب مععن للععك قامومععا وبعععد تمععام
اإلجععراءات قضععت المح مععة االبتداايععة بإبطععا اإللعععار بععالحجز لععدى الغيععر المطعععون فيععه
فاستأمةه

من التازن العام للممل عة والقعابض الجمعامي بالمعاظور وبععدم تمعام اإلجعراءات

 152قرار مدد  290بتاريخ  2002/04/25ملف اداري مدد 2002/206
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قضععت مح مععة االسععتاماف بتأييععد الح ععم المسععتأمف وهععو القععرار المطلععوب مقضععه .فقضععا
المجلى األملا برفض الطلب وتحمي رافعه الصاار.
إن اتتصععا

153

راععيى المح مععة اإلداريععة بامتبععاره قاضععيا للمععور االسععتعجالية يمحصععر ف عي

اإلجراءات الوقتية التي من لعأمها الحةعاظ ملعا الحع اسعتمادا إلعا الةصع  149معن
وال يم ن بأي حا من األحوا

.م.م

ن يمتد إلا جوهر المزال ،إال ن ما يم عن مالحظتعه ملعا

مستوى العم القضااي هو تضارب األح ام الصادرة بتصو

ممازمات األوقعاف وه علا

وملا مستوى العم القضااي يود طلعب إيقعاف إجعراءات معن ظعاهر ورا ملعف الممازمعة
ضعرار

مبمية ملا سباب جدية ومستعجلة و ن من لأن مواصلة إجعراءات التمةيعل حصعو
يصعب تدار ها.
فبتصو

إل الية إيقعاف تمةيعل العدين العمعومي ،فمقع المطالبعة بإيقعاف العدين العمعومي فعي

إطعععار القوامعععد العامعععة لالسعععتعجا حيعععادا ملعععا ضعععوابط وإجعععراءات إيقعععاف األداء والتمةيعععل
الممصو

مليها في الةصلين  117و  118متا توافرت في الطلب جدية األسعباب بمةهعوم

الممازمة في صةة الملزم تاضع للدين العمومي و فعي مسعطرة فرضعه و تحصعيله اآلتيعة
بحسب الظاهر إلا إلغاء الدين العمومي و إجراءات تحصيله موضوما ،وحالعة االسعتعجا
بمةهوم الضرر اللي يتعلر تدار ه بعد التمةيل.
 فعليييب إيق ااجر إاا التحتي تهو ط اايت جا ا طبا اتهموج ااجي تهو ا وإااوو تهملا ا تهمااجه هبطجه ا
تهمو بقة جهط ب إمج
ال م اج

ته جح ته لي

هااي ااجها جل ها وا

ط ي و ااي د يإ ااور إها ا

تهمااويب ا توو ااجل ته ااي ا و ا

أ

با أ ا ج

ت ااو اجه

اار

تهم

ا

إالتحتي تهو طيت د ممج يا بي إاالتحت وياج
م

ا ية و االل وقويماايد ب تهقج ا

ا جاذه

 153القرار مدد  406المؤرخ في  2010/5/27ملف اداري مدد 2010-1-4- 189
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ته جهة ال يوج ش وبك ت

ج د توماج ياوبم

قاط اججل تهم اوووتي تهماوه

إاج هب ا ر با

مو اوية تهموج ة ذتي ته ال ة جه ق تهملتو مجيوي.

فعدم احترام مبد تدر المتابعات قب مبالرة الحجز التمةيدي ملعا األصع التجعاري يجعع
إجراءات التحصي الجبري ملوبة بعالبطالن ،والطلعب حعو إيقعاف إجعراءات بيععه مؤسسعا
تةاديا للضرار التي تعلر تدار ها بعد تةويت المحجوز.

154

فاالجتهععاد القضععااي اسععتقر ملععا ضععرورة تععوفر حالععة االسععتعجا بمةهععوم الضععرر الععلي
يصعب تدار ه و تقويم متااجه بعد التمةيل حتا قبو

المح معة المطالبعة بإيقعاف تمةيعل العدين

العمومي حيادا ملا ضوابط إجراءات إيقاف التمةيل معا هعي ممصعو

مليهعا فعي الةصعلين

 117و 118من القامون  ،15/97وجدية السبب بمةهعوم الممازمعة فعي مبعد التضعول للعدين
العمومي و المسطرة القامومية لةرضه و في إجعراءات تحصعيله اآليلعة بحسعب الظعاهر العا
ترجيح الغااه موضوما.

155

فإذا كا اإلعذار القاعوعي فاتحة ءجراءات التحةيل الجبري للدي الدريبي ،الغاية منه ءعيذار
الملزم بالوفاء ،فإ الحجز يأتي في المرتبة الثاعية كدرجة م درجات التحةيل الجبري .
في الحجز طريقية قاعوعييية تجياه الذميية الماليية و وسيييلة عميل يتيحهييا القياعو للييدائ تجياه نمييوال
المدي م اجل المحافظة ,عند االقتداء عل رهنه .تفيد في المعن الديا عل ويا المال
بي يدي القداء ,و هو عملية حفظ مشترك في ني حجز يتناول ال قابلية التةرف بالمال ,ني
التثبيت عل وجه العموم للمال بي يدي الحارس ,ني منا عقل المال .و حجز المال ,منقوال نو
غير منقول ,هو ويعه تحت يد القداء بقةد منيا صياحبه مي التةيرف فييه تةيرفا يدير
154

مر رقم  51بتاريخ  2007/2/5ملف رقم  07/16من المح مة اإلدارية الرباط

 155القرار مدد  580بتاريخ  ،2005/08/3ملف رقم 05/ 397:المح مة االدارية بالرباط
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بحقوق الدائني الحاجزي  ,فهو ال يعتبر فيي جمييا األحيوال عميال مي نعميال التنفييذ ,بيل قيد
يكو طريقا م طرق التحفظ ,و بذلف يكو الحجز عوعي  :حجز تحفظي و حجيز تنفييذي .
فم الشروط الالزمة لوجود الحجز ،وجود دي مقدر و محقا بيل و مسيتحا:هيو مبليغ مي
النقود دائما  ,عل المةالل الدريبية تعيينه ,ني تحديد مقدار اليدي الديريبي .و ذليف حسيب
نحكييام المييادتي  5و  6م ي مدوعيية تحةيييل الييديو العمومييية ,و ذلييف قبييل مبا ييرة مسيياطر
التحةيل.

الفقرة الثانية :تفعيل مسطرة إشعار الغير الحائز:
تجدر إلا ن قاضي األمور المستعجلة يتت بالمظر في طلب رفع الحجز المضروب من
طري ع مسععطرة االلعععار للغيععر الحععااز بامتبععاره طلبععا ي تسععي طععابع االسععتعجا وال يتعل ع
بالممازمة في الموضول ،وسلوك مسطرة الطعن اإلداري الممصو مليهعا بالةصع 120
مععن القععامون  15- 97قب ع اللج عوء إلععا القضععاء المسععتعج لرفععع الحجععز يعتبععر غيععر ملععزم
لتعارضه مع حالة االستعجا التي يةرضها هلا اإلجراء والتي ال تتحمع بطبيعتهعا االمتظعار
وتقتضععي مععرض المععزال ملععا القضععاء بأقصععا سععرمة مم مععة وبالتععالي فععان احتععرام هععله
156
المسطرة يسري ملا الدماوي الموضومية دون االستعجالية.
ويلترط في صحة الحجز من طريع اإل لععار للغيعر الحعااز العلي يععد فعي حعد لاتعه حجعزا
تمةيليا ملا موا المدين ،ن يحترم بلأمه مبد تدر المتابعات  :من توجيعه اإللععار بعدون
صاار والتبليعل السعليم لإلمعلار القعامومي للمعدين قبع الحجعز و ن يمصعب الحجعز ملعا معوا
تاصة بالمدين دون غيره و إتال بهاته اللروط تجع الحجعز غيعر مؤسعى ،وهعلا معا
مقر ه في حيتيات القرار الصادر من مح م االستاماف بالرباط رقم  2646في قضعية السعيد
قعابض جرسعيف ضعد وزارة األوقعاف واللعؤون االسععالمية ،حيعث يسعتةاد معن وتعاا الملععف
ومحتوى األمر المستأمف ن المدمية سالمستأمةة فرمياع تقدمت بمقا استعجالي مام السيد
رايى المح مة اإل دارية بةاى مرضت فيه مها فوجات بإلعار من مصرف التجعاري مةعاده
إ جراء حجز ملعا حسعاب مظعارة وقعاف تعازة معن طعرف مصعالح التزيمعة برسعم التحصعي
الجبري لمبالل ضريبية تتعل بالضريبة الحضرية وبرسم المظافة تعود لسعموات معن 1963
إلا غاية  2008و ن هله الضرااب قد طا لها التقادم ما ن القابض بالر إجعراءات الحجعز
ساإللعار للغير الحاازعدون التقيد بمقتضيات المادة  39من مدومة تحصي العديون العموميعة
اضافة الا مدم تبليغها االملار الممصو و علا معدم احتعرام اآلجعا واالجعراءات القاموميعة
156

مر استعجالي صادر من المح مة االدارية بالرباط رقم  701بتاريخ 2006/09/27
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فضال من ن موا . .ال يجوز الحجز مليها ....فالتمست العارضة األمر بإيقعاف إجعراءات
التحصي الجبري ورفع الحجز المقرر ملا حسابها بمصرف التجاري وفعا بمعك ،مظعرا لمعا
يترتب ملا الحجز مت تعطي لمصالح األحباى ،وهو األمر المستأمف.
قاضععي المسععتعجالت للبععث بامعععدام
فةععي سععباب االسععتاماف األصععلي هععو مععدم اتتصععا
ممصر االستعجا في الممازمة ،وفي سباب االستاماف الةرمي لوزارة األوقاف واللؤون
اإل سالمية تعيب المستأمةة فرميعا األمعر المسعتأمف بإضعراره بحقوقهعا لمعا لعم يسعتجب لطلبهعا
موضول رفع الحجز ،و ن ممصر االستعجا متعوفر فعي طلبهعا فعي هعلا اللع عللك فضعال
من توفر ممصر الجدية في ممازمتها.
ل ن من جهعة تعرى ،فعإن تقعديم تظلعم إداري ال يسعتقيم وطبيععة العدموى االسعتعجالية ،فععن
اإللعار للغير الحااز هو إجراء تمةيلي ومبالر من إجراءات التحصي الجبري الستتال
الديون العمومية ،و ن األمر بإيقاف تمةيله يدت فعي صعميم اتتصعا القضعاء االسعتعجالي
امتبارا للتطر اللي يهدد اللمة المالية للملزم.
فقضت مح مة االستاماف اإلدارية بقبو االستاماف.

157

فمععا يم ععن االلععارة إليععه حسععب المععادة  123مععن مدومععة تحصععي الععديون العموميععة قععد يطععا
إ جراءات تحصي الضرااب والرسوم والحقو الجمر يعة وحقعو التسعجي والتمبعر التقعادم
بمضي  4سموات من تعاريخ اللعرول فعي تحصعيلها .وهعلا معا رسعه االجتهعاد القضعااي فعي
قرار معدد  114بتعاريخ  ،2006/02/08حيعث جعاء فيعه معه طبقعا للمعادة  123المعل ورة ن
ح القابض في االستتال يسقط إلا امصرم ج  4سموات ملعا اللعرول فعي تحصعيلها،
التابت من مستمدات المل ف ن القابض قام بتبليل األمر باستتال الضعريبة الحضعرية معن
سمة  1996ملا المستأمف مليها بتاريخ  2004/7/7األمر اللي يجع اجعراءات التحصعي
قد طالها التقادم الممصو مليه في المعادة  123المومعأ مليهعا معاله ،ومعا تعاره المسعتأمف
بتصو اإلملارات القامومية لقطع التقادم ليى بالملف معا يعد ملعا تبليغهعا إلعا المسعتأمف
مليها و ن مجرد تبليغها في القعواام ال يعتعد بعه إال الا تضعمن إمضعاء الملعزم مليعه وال دليع
158
ملا للك الملف ،مما يبقا معه ما تير بدون ساى والح م المستأمف واجب التأييد.
فإضافة غلا ون رقابة القاضي اإلداري تلم إجراءات تحصي العديون العموميعة والتعي
تعتبعر الضعريبة المةروضعة ملعا األوقعاف ضعممها ديومعا ممتعازة ،فإمهعا تمتعد إلعا المظعر فععي
إتبععات الواقعععة المملععاة للضععريبة المةروضععة ملععا األوقععاف العامععة ،و ععللك مععا إلا امععت
الضريبة المةروضة ملا وقف مام م تا  ،وإتبات القيام باتبال إجراءات التحصي .
 157قرار صادر من مح مة االستاماف االدارية بالرباط مددى ،2646المؤرخ في  2009/12/28ملف 2/09/196
 158قرار مدد  114بتاريخ  2006/02/08ملف اداري مدد 2005/2/4/777
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وقد مظم الملرل مظام اإلتبات في المادة الضريبية بعالرجول للقوامعد العامعة ،حيعث مجعد ن
المادة  399من قامون االلتزامات والعقود تؤ د ملعا ن إتبعات االلتعزام ملعا مدميعه ،والتعي
يصعب تطبيقها في المجا الجبااي ،بالمظر المععدام التعوازن بعين اإلدارة واإلم اميعات التعي
159
تتوفر مليها والملزم الطرف الضعيف في العالقة.
فبتصععو إ تبععات الواقعععة المملععاة للضععريبة :تبقععا مسععؤولية تحديععد العقععارات التاضعععة
للضععريبة ملععا مععات المععدما مليععه طبقععا لمقتضععيات الةصع  6مععن قععامون  37.89المتعلع
بالضريبة الحضرية اللي م في فقرته األولا ملا ان تةرض الضعريبة الحضعرية ملعا
القيمة اإليجارية للعقارات ،وتتولا تحديد هعله القيمعة لجمعة اإلحصعاء الممصعو مليهعا فعي
المادة  7من هلا القامون وللك بطريقة المقارمة و التقدير المبالر .وتم المادة المعل ورة
ملا ن يجري تمى سموات إحصاء للعقارات التاضعة للضريبة الحضري ولو امعت
160
معةاة بم صريح ،هلا من جهة.
ومععن جهععة تععرى فةععي حالععة بيععع المالععك للعقععار الععوقةي الععلي ععان بلمتععه والمةروضععة مليععه
الضععريبة ،فععرفض اإلدارة مععمح لععهادة االبععراء مععن الضععريبة يجع ع مععبء اإلتبععات يتمق ع
للطاممين إتبات بيع العقار اللي ان في مل هم ،ومدم تبوت معديوميتهم بضعريبة تتع هعلا
العقار يعطيهم الح في طلب تسليمهم لهادة اإلبراء و االمةاء من الضريبة التي لها الربح
العقاري ورفض اإلدارة ممحهم إحدى اللهادتين المل ورتين يل قرارا إداريا ممةصال من
161
الممازمة في الضريبة يقب الطعن من طري دموى االلغاء.
فبتصو وجود العقار الوقةي المةروضة مليه الضريبة دات المدار الحضري و تارجه
فالمبد هو ن اللي يتحم مبء إتبات الواقعة المملاة للضريبة ملا األراضي غير المبمية
والمتمتلة في إيصا العقار بلب ة الماء وال هرباء ،وهو اآلمر بالصرف وإن هله الواقعة ال
يةترض الوجود للك العقار دات المدار الحضري ب يجب ن ت ون تابتة بح م الواقع تحت
162
طاالة إلغاء الضريبة.
ما فيما يتعل بإتبات ه الضريبة المةروضة ملا وقف مام و تا  ،فطبقا للمادتين 22
و 34من القامون رقم  06- 47المتعل بجبايات الجمامات المحلية فإن األوقاف معةاة بصةة
داامة من رسمي الس ن والتدمات الجماميعة مامعدا األوقعاف العااليعة ومليعه يقعع ملعا إدارة
الضعرااب معبء إ تبعات ن العقعارات التعي تضعععتها لمطعا تطبيع رسعم السع ن والتععدمات
الجماميععة تعتبععر وقععاف مااليععة وتتلععف اإلدارة المععل ورة مععاله مععن إتبععات ن العقععارات
 159محمد ل يري ،القامون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ،مملورات م.م.ا.م.ت ،مطبعة المعاريف الجديدة الرباط الطبعة التامية.2005
 160رسالة مدد  1335بتاريخ  2011/04/14مظارة تطوان
 161قرار مدد  44بتاريخ  2000/10/12الملف االداري مدد 1999/1/4/ 1481
 162قرار مدد  02بتاريخ  /2006/ 01/04ملف اداري مدد 2004/2/4/1148
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المةروضة مليها رسم الس ن والتدمات الجمامية تعتبعر وقعاف مااليعة يبعرر الح عم بإبطعا
الرسم موضول الدموى.
و هلا معا جعاء فعي ح عم صعادر معن المح معة اإلداريعة بأ عادير معدد  2014/07بتعاريخ 22
يماير  2014حيث سست الطاممة دمواها ملا ن الضعرااب المةروضعة مليهعا تعتبعر غيعر
قامومية بامتبار ن موا الوقف ال يجعوز تحصعيلها ،و ن الةصع  7معن قعامون الماليعة لسعمة
 1973المؤرخ في  1973/01/08م ملا إمةاء إدارة األحباى من الضريبة الحضعرية،
و ن المععادة  22مععن قععامون الجبايععات المحليععة اسععتتمت األوقععاف العامععة مععن التضععول لرسععم
الس ع ن وهععو مععا مصععت مبيععه المععادة  34مععن مةععى القععامون مععن التضععول لرسععم التععدمات
الجمامية.
وحيث إمه فيما يتعل بطلب المدمية بوقف إجعراءات التحصعي فعإن مح معة الموضعول ال
يعدت ضعمن اتتصاصععها القاضعي إيقععاف إجعراءات التحصععي الجبعري وإممععا ملعا المدميععة
تقديم طلبها لقاضي المستعجالت اللي يتت قاموما بالبث فيه.
وحيث إن إدارة الضرااب يقع مليها مبء إتبات ن العقارات التي تضعتها لمطعا تطبيع
رسععم السع ن والتععدمات الجماميععة يعتبععر وقععاف مااليععة وهععو األمععر الععلي تتلععف مععن إتباتععه
وتاصة ن المدميعة معةعاة معن رسعمي السع ن والتعدمات الجماميعة طبقعا للمعادتين  22و34
الملار إليهما ما مدا األوقاف العاالية.
وحيث إن تتلف إدارة الضرااب معن إتبعات ن رسعم السع ن والتعدمات الجماميعة موضعول
الممازمة ،فرض ملا العقارات التاضعة لمظام األوقعاف العااليعة يبعرر الح عم بإبطعا رسعم
الس ع ن والتععدمات الجماميععة برسععم سععموات  2011و 2012و 2013موضععول جععدو رقععم
 49239045مع ما يترتب ملا للك قاموما.
فقضت المح مة اإلدارية بإبطا رسم الس ن والتعدمات الجماميعة معع معا يترتعب ملعا للعك
163
قاموما وتحمي المديرية العامة للضرااب الصاار.
إضافة الا للك و ما سعب القعو فرقابعة القاضعي اإلداري تمتعد لتلعم إتبعات القيعام باتبعال
إجععراءات التحصععي واحتععرام مبععد التععدر  ،وهععلا مععا جععاءت بععه حيتيععات ح ععم صععادر مععن
المح مة االداريعة بالربعاط معدد  75بتعاريخ  ،2008/02/19حيعث إمعه بععد اطعالل المح معة
ملا وتاا الملف تبين لها ن التازن اإلقليمي بالمعاظور ممعد ملعا حجعز الحوالعة المودمعة
مععن طععرف مديريععة األمععالك المتزميععة سععمة  .. .2003اسععتتال الععديون المترتبععة ملععا
األمالك الحبسية بالماظور ...دون إدالاه بما يةيد قيامه باتبال إجراءات التحصي من إلععار
163

قرار صادر من المح مة االدارية بالرباط مدد  2014/07بتاريخ  22يماير 2014
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وإمععلار قب ع قيامععه بععالحجز هععلا باإلضععافة إلععا ععون الضععرااب التععي تععم تحصععيلها بمقتضععا
الحجز ...وفي ضوء مدم تقديم ي حجة تتبت سلوك المساطر المل ورة من طرف القابض.
.فإن التقادم الربامي ي ون قد تحق وبالتالي يسقط ح القابض طبقا للمادة  123معن مدومعة
164
تحصي الديون العمومية التصريح بإبطا االلعار للغير الحااز.
وبمةهوم المتالةة فمن إجراءات التحصي ضرورة احترام مبد التدر وتبليل اإلملار بدون
صاار حيث يتعين ملا القابض ،ممال بأح ام المادتين  36و 41من مدومعة تحصعي العديون
العمومية احترام مبد تدر إ جراءات التحصي ومبالرتها دات األج المحدد قاموما .ومدم
تبوت توص الملزم باإللعار بدون صاار ،يجع غرامات التأتير المةروضة غير قامومية،
ومجعرد تععدوين اإلجععراءات المتعلقعة بتععاريخ توجيععه اإللعععار بقاامعة مسععتتر الجععداو غيععر
165
اف للقو بحصو التبليل المبرر لةرض الغرامات المل ورة.
مسععتمت ي ممععا سععب ن رقابععة القضععاء تمتععد لتلععم مععدى احتععرام مسععاطر الحجععز و إجععراءات
التحصععي الممصععو مليهععا فععي القععامون .و مععه رغععم إمةععاء األوقععاف مععن الضععريبة تبقععا
إل الية التمييز بين ما إلا ان العقار المةروضة مليه الضريبة وقةا ماما و تاصا وبين معا
إلا ععان العقععار الععوقةي المةععروض مليععه رسععم السع ن والتععدمات الجماميععة داتع و تععار
المدار الحضري.
و تجععدر اإللععارة ن المظععام الجديععد الععلي تععا بععه ميتععا تحصععي الععديون العموميععة بواسععطة
اإللعار للغير الحااز يمتد إلا المادة الوقةية التي تستومب الضمامات التي تتمت في:166
وجوب إتبار الملزم بواسطة إمالم يتضمن تاريخ اللعرول فعي التحصعي وتعاريخ اسعتحقا
العععدين و عععلا بواسعععطة ملصعععقات إلعععهارية وإمالمعععات بالجرااعععد وملعععرات إلاميعععة بمواميعععد
استحقا الضرااب والرسوم التي يم القامون ملا دااها.
ممح الملزم ج لعهرين ملعا األقع لتسعديد ديومعه رضعاايا امطالقعا معن تعاريخ اللعرول فعي
التحصي إلا تاريخ حلو ج استحقا الدين.
إلعار الملزم مرة ترى بواسطة آتر إلعار بدون صاار دات العلرة يعام المواليعة لةتعرة
التحصي الرضااي وإتبار الغير الحااز بالموازاة مع للعك .وه علا يسعتةيد ،الملعزم معن جع
سععبعين يومععا ملععا األقع لععلداء التلقععااي والرضععااي لديومععه ،ابتععداء مععن تععاريخ اللععرول فععي
تحصي الدين ،وقب اللرول في مسطرة تحصي العديون العموميعة بواسعطة اإللععار للغيعر
الحااز.
 164ح م رقم  75بتاريخ  2008/02/19ملف رقم  07/427ش-د المح مة االدارية بوجدة.
 165قرار مدد  2006/06/23/503ملف اداري مدد 2003/2/4/6
 166تم التوقيع ملا ميتا تحصي الديون العمومية بواسطة اإللعار للغير الحااز بتاريخ  17بري  2014وهو ميتا يهدف إلا تحقي توازن
بين حقو دافع الضرااب وحقو التزيمة العمومية الم لةة بتحصي الديون العمومية
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تم ين الملزم اللي يمازل في
الضعععمامات ال افيعععة الممصعععو
استصدار ح م قضااي.

و بعض المبالل المطالب بأدااها بإيقعاف األداء إمعا بت عوين
مليهعععا فعععي مدومعععة تحصعععي العععديون العموميعععة و بواسعععطة

التزام اإلداراة الم لةة بالتحصي في مواجهة اإلدارة الم لةة بتسيير األوقاف ب:
مدم مبالرة مسطرة اإللعار للغير الحااز إال بعد امصرام فترة التحصعي الرضعااي .إتبعار
الملزم بمبالرة مسطرة اإللعار للغير الحااز مبر توجيه رسالة إليه في هلا اللأن ،وإتبعار
الغير الحااز بالموازاة مع للك.
إرجاء دفع المبالل المحجوزة للمحاسب المعمي إلا  72سامة من طرف الغيعر الحعااز العلي
توجد موا الملزم تحت مهدته ،بهدف تتوي الملزم فرصة التتال ما يراه مماسبا لمواجهة
هلا األمر.
إرجال المبالل المستتلصة تطأ و التعي امعت موضعول سعمدات تتةعيض و إلغعاء فعي جع
قصاه  48سامة.
تعيين مسؤو و تلية للقيام بدور الوسيط مع الملزمين وللسهر ملا تتبع تمةيل مضامين هلا
الميتا .
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خاتمة الفصل الثاني :
تبععين مععن تععال هععلا الةصع ن هععم تصوصععية تتميععز بهععا الممازمععات الضععريبية ملععا
األوقاف العامة هي تصوصية اإلمةاء ال لي امتياز بقعوة القعامون مبعد معام ،ي اإلمةعاء
من داء الضريبية الحضرية ورسم الس ن والتدمات الجمامية.
فما تم التوص إليه هو ن الممازمة الضريبية الوقةيعة تمعر ممومعا بعمةى مراحع الممازمعة
الضع ريبية بصعةة مامعة معع بععض االتتالفعات البسععيطة ،عون معه فعي حالعة وجعود مقععار و
وقعف معاالي تةعرض الضعريبة ملعا معن يسع مه و يسعتغله دون غيعره ،و ن معا يميعز المععزال
الضريبي الوقةي هو الدور اللي تلعبعه مظعارات األوقعاف ،حيعث تعمع ملعا سعلوك مسعطرة
المطالبععة و مععا يسععما بععالتظلم اإلدار ي ،وللععك بإرسععا التظلمععات إلععا مديريععة الضععرااب و
التعازن الجهععوي للممل ععة حععو المطالبعة برفععع ضععرااب ملععا األحبعاى العامععة مسععتةيدة مععن
امتيععاز اإلمةععاء ودون الحاجععة إلععا اتبععال مسععطرة تاصععة المتمتلععة فععي مسععطرة التصععحيح
التواجهية بين إدارة األوقاف ومديريعة الضعرااب معرورا بعاللجن الضعريبية ،بع فقعط سعلوك
مسطرة المطالبة و اللجوء إلا القضعاء مبالعرة للمطالبعة بإلغعاء قعرار فعرض الضعريبة ألن
ساسها غير ملرول الستةادتها من اإلمةاء الضريبي بقوة القامون.
وملا الرغم من ن المصو القامومية الممظمة لإلمةاء الضريبي اللي تستةيد ممه األوقاف
العامععة مهمععا بلغععت دقتهععا و هميتهععا تبقععا مرتبطععة بمععدى قابليتهععا للتطبيع وتحديععد العقععارات
التاضعة للضريبة ،ه وقف مام و وقف تا رغم معه صعبح معرا متجعاوزا معا سعب
الل ر.
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خاتمة البحث:
من تال ما تقدم تبين ن موضول تصوصيات الممازمات الوقةية في المادة اإلدارية
من المواضيع اللاا ة والتي اقتصرما فيها ملا دراسة هم الممازمات اإلدارية المتعارة فعي
الجامب الوقةي ،مع ل ر تصوصية ممازمعة ملعا حعدة ،سعيما تلعك المتعلقعة بمعزل مل يعة
الملععك الحبسععي ألج ع الممةعععة العععام ،و تلععك المتعلقععة بتصععةية الحععبى المعقععب ،إضععافة إلععا
الممازمعععات الضعععريبي ة فعععي المجعععا العععوقةي بامتبارهعععا ممازمعععات لات تصوصعععية راجععععة
لتصوصية الملك الوقةي.
فبتصو الممازمات المرتبطة بمزل المل ية ،وقةما في إطارهعا ملعا تصوصعيتها معن
الجامععب المتعل ع باألوقععاف فععي مالقتععه بالقضععاء اإلداري ،والععلي مظععرا لتصوصععية هععله
المؤسسة بصةة مامة وتصوصية القضاء اإلداري بصعةة تاصعة والتعي تسعتهدف الموازمعة
بين تحقي المصعلحة العامعة و حمايعة الحقعو الةرديعة ،فقعد جعاءت مدومعة األوقعاف الجديعدة
بلرط واقف المتمت في إلن وموافقة صريحة من السلطة الم لةة باألوقاف لمعزل مل يعة ي
ملك لحبسي ،واللي ان يقتصر فقط ملا مجرد وجود ممةعة مامة دون التأ د ممها.
زد ملا للك همية الرقابة القضااية ملا مقررات مزل مل ية األوقاف ألج الممةعة العامة
والمساطر المتبعة للقيام بهلا اإلجراء.
ما بالمسبة للممازمات المتعلقة بتصةية األحباى المعقبة ،فإن ما يم ن تسجيله في هلا البعاب
هو مه تماء مسطرة تصةية ا لحعبى المعقعب يم عن لعلوي الصعةة الطععن فعي مقعرر التصعةية
مام القضاء اإلداري إل استوجبت المصلحة العامعة و مصعلحة المسعتةيدين للعك ،معا يم عن
الطعن في مقعرر لجمعة التصعةية ألمهعا معن يقعوم بإسعقاط لعتا ليسعت لهعم الصعةة وإبقعاء
ورتة مستةيدين من الحبى موضول التصةية.
إضععافة إلععا مععه مععن تععال دراسععتما لإلطععار العععام لممازمععات اإلداريععة بلععأن تصععةية الحععبى
المعقب توصلما إلا ن تصوصية هلا المول من األمالك هي مةى تصوصية الملعك الععام،
مععن حيععث مععدم قابليتععه للبيععع و الععرهن و الحجععز و ن مسععاطر تصععةيته ت ععون محععط تععدت
القضاء اإلداري في الحاالت التي تستوجب للك.
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إضععافة إلععا الممازمععات المععل ورة فالممازمععة األ تععر هميععة فععي الموضععول هععي الممازمععة
الضريبية في المجعا العوقةي .والتعي تتميعز بتصوصعية اإلمةعاء معن اداء الضعريبة امتيعاز
للعقارات الوقةية مظرا لما تلعبه هله المؤسسة فعي المجتمعع و ومهعا مؤسسعة لهعا طعابع ديمعي
تر ممه إداري ،ورغم للك فالممازمعات الضعريبية الوقةيعة تتضعع لعمةى مسعاطر ومراحع
الممازمععات الضععريبية بصععةة مامععة .مععع بعععض التمععايز ملععا مسععتوى تقععديم التظلمععات مععن
مظارات األوقاف لمديرية الضرااب و التازن الجهوي للممل ة.
بالمسبة للمتااي التي تلصت إليها من تال هله الدراسة فهي التالي:
ن الممازمععععات الوقةيععععة فععععي المععععادة تصوصععععياتها فععععي المجععععا اإلداري ليسععععت بععععال تيرة
والواضععحة ،رغععم ن مؤسسععة الوقععف هععي فععي حععد لاتهععا تصوصععية ،بحيععث تتضععع لععمةى
المساطر المطبقة قامدة مامة في الممازمات المعروضة ملا القضاء اإلداري.
إضععافة إلععا ن مظريععة االمتععداء المععادي تلععم ع العقععارات التععي تريععد اإلدارة العموميععة
االسععتيالء مليهععا تحععت لريعععة االسععتعجا ومبععرر الممةعععة العامععة دون سععلوك مسععطرة مععزل
المل ية وممها العقارات الوقةية ،األمر اللي يترتب ممه االمتداء ملا ح المل ية المضمون
بمقتضا الدستور والمواتي الدولية.
ماهيك ملا ن ساى الضريبة المةروض ملا األوقاف العامة غير ملرول ويبقعا المعزال
قااما بين مديرية الضرااب ووزارة األوقعاف واللعؤون اإلسعالمية ،ويبقعا السعؤا مطروحعا
لمالا تةرض الضريبة ملا األوقاف رغم اإلمةاء؟
تععم مععه فععي السععاب لععم تحظععا الممازمععات الوقةيععة اإلداريععة باهتمععام بيععر ،و امععت تاضعععة
للق وامد العامة التي تمظم مؤسسة الوقف بصةة مامعة والقضعاء اإلداري بصعةة تاصعة ،إلعا
ن جاءت مدومة األوقعاف لسعمة  2010بقوامعد جديعدة ولعروط واقةعة حمايعة لهعله المؤسسعة
رغععم ن مصععدرها ظهععاار قديم عة .إضععافة إلععا اجتهععادات بعععض مععوظةي الععوزارة المعميععة
وقيععامهم بتجميععع متتلععف المصععو التلععريعية والتمظيميععة المتعلقععة بععالوقف ،ووضععع عع
الممازمات المالاة في هله المؤسسة ماهيك من الممازمات اإلدارية في تاب واحد.
ما بالمسبة للتوصيات التي مقترحها من ممظورما المتواضع فهي التالي:
ضرورة التة ير في تحسين العالقة بين المسعتةيد معن األمعالك الوقةيعة فعي مالقعتهم بالقضعاء
اإلداري ،بإرساء قومد تاصة بممازمات األمالك الحبسية مما يمطب وتصوصيتها .ومعدم
جعلها تاضعة للقوامد والمساطر المتبععة معام القضعاء اإلداري بصعةة مامعة والعلي يسعري
ملا جميع الممازمات اإلدارية بصرف المظر من طبيعتها.
ن ت ون هماك تابات في الموضول تسه مملية البحث ملا الباحتين.
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سععن تلععريعات ةيلععة بتةصععي الوقععف وحمايتععه مععن االمتععداء والغععبن بامتمععاد قوامععد حماايععة
تحو دون االمتداء ملا األمالك الوقةية باالستيالء و االمتقا .
الومي بتصوصية الما الوقةي بامتباره ما مام وليى ما تا

.

الحد من إل الية فرض الضريبة ملا األوقاف العامة رغم إمةااها لتةادي ترا م الملةات في
المحا م اإلدارية وإفساح المجا للممازمات األ تر تداوال.
امتماد مقاربة إيجابية للتعام مع الممازمات الوقةية في المجا اإلداري استمادا لتصوصية
هله الممازمات الراجعة لطبيععة الملعك العوقةي المسعتمدة معن الةقعه المعال ي ،ومعدى مالامتهعا
لطبيعة القضاء اإلداري.
ليبقا السؤا قااما هع سعتظهر تصوصعيات تعرى تميعز الممازمعات الوقةيعة فعي المجعا
اإلداري في ظ القضايا التي ستعرض مستقبال م ستبقا حبيسة ما قمما بدراسته؟
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الئحة المراجع:

التوثيق المكتبي بالعربية:

 – 1المؤلفات


















مبععد ال ععريم لععهبون ،مقععود التبععرل فععي الةقععه المععال ي مقارمععة بمععلاهب الةقععه اإلسععالمي األتععرى
والقامون الوضعي ،الطبعة التامية .2012
سيد ساب فقه السمة ،الجزء التالث ،الطبعة التامية .1998
ابن ممظور ،لسان العرب ،المجلد التاسع دار الحديث القاهرة.
محمد برادة غزيو وآترون ،الدلي العملي للعقار غير المحةظ ،مملورات جمعية ملعر المعلومعة
القامومية والقضااية ،سلسلة الدراسات واألبحاث ،العدد ،2الطبعة التامية ،2007 ،مطبعة إليت.
العيالي الصاد فداد ،مساا في فقه الوقف ،ورقة معلومات ساسعية مقدمعة إلعا الملتقعا الععالمي
حو قوامين الوقف والز اة المزمع مقدها في موا لط ،موريتاميا 16- 12مارى .2008
الحماية المدمية للوقاف العامة بالمغرب ،مبد الرزا الصبيحي 1430 ،ه 2009/م.
ميمة جبران ،القضاء اإلداري -دموى القضاء اللام .
البلير باجي ،لرح قامون مزل المل ية ألج الممةعة العامة  ،ال تاب األو .
ميلي روسي ،الممازمات اإلدارية بعالمغرب ،ترجمعة هيعري ،الجياللعي مزيعد ،مطبععة المععارف
الجديدة.1995 ،
ملي ة الصروخ ،القامون اإلداري ،مطبعة المجاح الجديدة ،الطبعة األولا .1990
سليمان الطماوي القضاء اإلداري ال تاب التامي -قضاء التعويض -دار الة ر القاهرة.1989 ،
سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري  ،ال تاب األو  ،قضاء اإللغاء -دار الة ر العربي .1986
الم عي الماصعري :األحبعاى اإلسعالمية ،مطبومعات وزارة األوقعاف واللعؤون اإلسعالمية المغربيععة
.1992
القامون اإلداري للمالك ،بومزاوي بوجمعة ،الطبعة األولا.2013
مبد الرحمان بليلة :الممازمات الجبااية بالمغرب بين المظرية والتطبي .
محمد ل يري القعامون الضعريبي المغربعي دراسعة تحليليعة ،م.م.ا.م.ت ،مطبععة المععاريف الجديعدة
الرباط الطبعة التامية .2005
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 -2األطروحات والرسائل:













مبد ال ريم الداودي ،األحباى المعقبة بين ح ام اللرل ومستجدات العصر ،طروحة لمي لعهادة
الد توراه في اللريعة ،جامعة القرويين لية اللريعة فاى.
مبععد الحميععد حمععومي ،تحصععي الععديون العموميععة فععي التلععريع والقضععاء المغربععي طروحععة لمي ع
الد توراه في القامون العام ،جامعة محمد التامى دا .2006 ،
مبعد العرزا حبععامي ،الحمايعة القاموميعة للعقععارات المحبسعة دراسعة فععي الوسعاا واآلتعار ،طروحععة
لمي الد توراه في القامون العام ،جامعة محمد التامى دا .2006 ،
مظاهر الحماية القامومية والقضااية لح المل ية معن تعال قعامون معزل المل يعة والعمع القضعااي،
بحعععث لميععع دبلعععوم الماسعععتر فعععي القعععامون الععععام وحعععدة اإلدارة والماليعععة بطمجعععة ،السعععمة الجامعيعععة
.2011/2010
العدور الرقعابي للقضععاء فعي مسععطرة معزل المل يععة ألجع الممةععة العامععة ،جعابر حلععي ،رسعالة لميع
دبلوم الماستر في قامون العقود والعقار جامعة محمد األو وجدة.
مجيب البقالي ممازمات الوماء الضريبي مام القضاء اإلداري ،رسالة لمي دبلعوم الدراسعات العليعا
المعمقة ،جامعة الحسن التامي لية العلوم القاموميعة واالقتصعادية واالجتماميعة المحمديعة البيضعاء،
السمة الدراسية .2008 – 2007
مبد الرحيم التيجامي الممازمات الجبااية في مجا تحصي الضعرااب المبالعرة ممعول الضعريبة
ملا اللر ات ،رسالة لمي دبلوم الدراسات العليا ،لية الحقو دا .2003
ريم اسمامي  ،ممازمات الضريبة ملا الدت فعي فلسعطين -دراسعة مقارمعة – رسعالة لميع دبلعوم
الماستر السمة الدراسية .2011- 2010
يوسععف بععاجي ،ممازمععات ضععريبة األربععاح العقاريععة ،رسععالة لمي ع الماسععتر فععي القضععاء اإلداري،
السمة الجامعية .2011 ،2010

 -3المقاالت والمداخالت :

 د.مبد الرزا الصعبيحي :العقعارات الحبسعية ومعزل المل يعة العامعة ،مجلعة الواضعحة سدار الحعديث
الحسميةع
 ل .بومبيععد الترابععي :ظععاهرة االمتععداء المععادي وإل ع الية مق ع المل يععة العقاريععة لةااععدة الدولععة .مجلععة
القضاء اإلداري ،العدد األو  -السمة األولا2012 -
 مبد المالك السيد حمد ،الدور االجتمامي للوقف ،البمك االسالمي للتممية ،جدة 1410،ه.
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 األستال محمد القدوري ،مسطرة المطالبة بالتعويض من مق المل ية و االمتعداء المعادي فعي إطعار
القامون  ،7.81مجلة فقه الممازمات اإلدارية ،العدد السموي األو – .2011
 ل .هلععام تهتععاه :مدومععة األوقععاف المغربيععة ،قععراءة مقاصععدية فععي مسععتجداتها الةقهيععة ،مجلععة القععبى
المغربية للدراسة القامومية والقضااية – مدد تا  ،العدد الرابع يماير  .2013ل
 محمعععد امتععععك ،الممازمعععات الضععععريبية ،مدومعععة القععععامون والقضعععاء المغربععععي ،بحعععاث ودراسععععات
واجتهادات قضااية وقامومية مغربية ،مأتول http ://mofawad.blogspot.com

 – 4المجالت والندوات:
















محمد ال لبور ،مزل المل ية ألجع الممةععة العامعة .وفقعا ألح عام القعامون الجديعد ،المجلعة المغربيعة
لقامون واقتصاد التممية ،العدد  12سمة .1986
إحيا الطالبي :توتي رسعم التحبعيى وفع مدومعة األوقعاف الجديعدة ،مجلعة األمعالك ،الععدد العالعر،
السمة .2011
محمععد األمععال  :القععامون اإلداري المغربععي ،المجلععة المغربيععة لععإلدارة المحليععة والتمميععة ،الجععزء
التامي ،العدد  61م رر.2009،
 وبجيععد الحسععن ،الوقععف و ح امععه ملععا ضععوء مدومععة األوقععاف والعمعع القضععااي ،مجلععة الةقععهوالقامون ،العدد  : 17مارى .2014
مبععععد الوهععععاب رافع،التصععععرفات المتعلقععععة باألراضععععي الحبسععععية والجماميععععة والمتزميععععة ،توتيعععع
التصععرفات العقارية،مملععورات ليععة العلععوم القاموميععة واالقتصععادية واالجتماميععة مععرا ش ،سلس علة
المدوات واأليام الدراسية ،العدد  ،23الطبعة التامية2005 ،
العربععي مياد،الععدلي العملععي فععي قضععايا مععزل المل يععة ألجعع المصععلحة العامععة ،مملععورات مجلععة
الحقو المغربية ،الطبعة األولا .2012
محمععد الممتصععر الععداودي ،مراقبععة ملععرومية مقععرر مععزل المل يععة للممةعععة العامععة ،سلسععلة دفععاتر
المجلى األملا ،العدد  5سمة .2005
األحباى المعقبة والملتر ة ،محمد بن الحسين ال عوالي ،مجلة دار الحديث الحسمية ،العدد .7
محمععد بومبععات ومحمععد مععومن ،األمععالك الحبسععية ،ممععا المععدوة الوطميععة ،التععي مطمهععا مر ععزالدراسات القامومية المدمية والعقارية ب لية الحقو بمرا ش ،يومي  10و 11فبراير .2006
ز رياء العماري ،المظام القامومي للمالك الوقةية ،مجلة القضاء المدمي ،الجزء األو .
ز ريععاء العماري،الممازمععات الوقةيععة مععن تععال اجتهععادات مح مععة الععمقض ومحععا م االسععتاماف
والمحا م االبتدااية ،مملورات مجلة القضاء المدمي ،الجزء األو .
ز ريعاء العمععاري ،الممازمعات الوقةيععة بععين مواقعف محععا م الموضععول وتوجهعات مح مععة الععمقض،
الجزء التامي.
محمععد ل ع يري ،القععامون الضععريبي المغربععي دراسععة تحليلععة ومقديععة ،مملععورات ريمالععد العععدد 59
الطبعة التامية.2005 ،
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جواد العسري ،مبد مدو رجعية القامون الضريبي فعي التلعريع والقضعاء ،مجلعة مسعلك فعي الة عر
والسياسة واالقتصاد ،العدد.2005-4
ميلود بوتا  :المقابر االسالمية بين ح ام اللرل االسعالمي والقعامون الوضععي ،المجلعة المغربيعة
لإلدارة المحلية والتممية ،مدد .5
الحبيب العطلعان ،االلع اليات العامعة لرفعع العدموى الضعريبية ومعدى تأتيرهعا فعي حمايعة الملعزم،
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتممية مدد .2009 .86
مبد المعطي القدوري :الحماية القضااية للملزم فعي مجعا الممازمعات الجباايعة ،المجلعة المغربيعة
إلدارة المحلية والتممية ،مدد .19،1997
ل مجيب جيري ،الممازمات الضعريبية ،لمظعام القعامومي واإللع االت التطبيقيعة ملعا ضعوء القعامون
 41.90المحدث للمحا م اإلدارية ،مجلة فقه الممازمات اإلدارية ،العدد السموي األو .2011
ز رياء مدومة األوقاف والمصعو التلعريعية المتعلقعة بعالوقف معع متتلعف المصعو الصعادرة
لتطبي مدومة األوقاف ،مجلة القضاء المدمي ،الطبعة التامية.

 – 5النصو







القانونية:

التلعريعية المتعلقععة بعالوقف مععع متتلعف المصععو

الصعادرة لتطبيع

مدومعة األوقعاف والمصععو
مدومة األوقاف.
مدومة األوقاف سظهير لريف  1.09.236صادر في  8ربيع األو  23/ 1431فبراير 2010ع.
القامون المحدث للمحدث للمحا م اإلدارية .41.90
مدومة تحصي الديون العمومية وف تعديالت قامون المالية .2010
المصو التلريعية والتمظيمية المتعلقة باألوقاف واللؤون اإلسالمية .1996 – 1416

 – 6التوثيق الميداني:






مسطرة معزل المل يعة ،معأتول معن مطبعول صعادر معن وزارة االقتصعاد والماليعة ،سمديريعة معالك
الدولةع.
ممال لجداو توضح المسب المهمة من األهلاف المسطرة التي حققتها وزارة األوقاف للرفعع معن
مردودية الممازمات اإلداريعة ،ممعول االجعراءات المتتعلة فعي تعدبير ملةعات معزل مل يعة األوقعاف
سمديرية مالك الدولةع.
مقابلة مع السيد وزير األوقاف واللؤون اإلسالمية حمد التوفي وتمت إحالتي ملعا السعيد المعدير
العام للوقاف سيوم اجتمال مجلى الح ومة  2014ملا السامة العالرة صباحاع.
مقععابالت مععع راععيى قسععم الممازمععات اإلداريععة بععوزارة األوقععاف واللععؤون اإلسععالمية مبععد الواحععد
توالن.
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معلومععات مععأتولة مععن مديريععة الدراسععات واللععؤون العامععة سقسععم الدراسععات والمزامععات مصععلحة
التلريع والضوابط الحبسيةع وزارة األوقاف واللؤون االسالمية.
ممععول لععتظلم مععن مععاظر وقععاف الربععاط إلععا السععيد المحتععرم التععازن الجهععوي للممل ععة ،مصععلحة
اللؤون اإلدارية والقامومية بمظارة وقاف الرباط التابعة لوزارة األوقاف واللؤون االسالمية.
رساا لمظارات تابعة لوزارة األوقاف واللؤن اإلسالمية لمديرية الضرااب.
جداو مأتولة من الوزارة تتعل بج الدفومات القامومية والقضااية التاصة باإلمةاء الضعريبي،
واهم المرت زات القامومية والواقعية التي امتمدتها الوزارة للدفال في ملةات الممازمة الضريبية.
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