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 مقدمة: 

مقاصدها   إدراك  إ��  ال�ل  �س��  جوهر�ة  كتيمة  التنمية  موضوع  ال��ا�ي،  �ش�ل  ا�جال  يحيي  واقعا  و�حقاقها 

كفضاء للتعا�ش والتوازن ب�ن منطق متطلبات املواطن البسيط وأدوات الضبط والتسي�� اإلداري ضمن منظومة 

 ا�جهة باملغرب.

لسنة   الدستور�ة  الوثيقة  ضوء  ع��  باملغرب  ا�جهو�ة  التنمية  وأدوات  آليات  �عددت  إليھ   2011فل�ن  أف�ىى  وما 

التنظي�ي   جهة    111.14القانون  نر�د،  ال�ي  ا�جهة  مفهوم  توسيع  إ��  حاجة   �� الزلنا  فإننا  باملغرب،  ل�جهة  املنظم 

مقاولة بصالحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة، باإلضافة إ�� أن 

تدخل�ن، من خالل فتح ا�جال أمام هيئات ا�جتمع املد�ي منطق ا�ح�امة يفرض ضرورة تظافر ا�جهود ب�ن �افة امل

املنتمية   ا�جهة  ملستلزمات  تنضبط  مجالية  حلوال  يمتلك  كشر�ك  والتضام�ي  االجتما��  االقتصاد  هيئات  السيما 

 إل��ا. 

ع  قادرا  وجعلھ  والتضام�ي،  االجتما��  االقتصاد  تقو�ة  والقانونية  التنظيمية  ال��سانة  استطاعت  حد  أي  �� فإ�� 

التأط��   ال�ا�� من  تنل نصي��ا  لم  ال�ي  السكنية  التعاونيات  املتوازنة، من خالل استحضار تجر�ة  التنمية  تحقيق 

 القانو�ي، وكذا الرعاية االقتصادية والدعم االستثماري الذي �ستحقها؟ 

م ��خ��ها  تم  ال�ي  التنظيمية  وكذا  القانونية  اآلليات  استجالء  سنحاول  اإلش�الية  هذه  تحقيق ووفق  أجل  ن 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، مع الس�� إ�� فض حالة االشتباك " ا�جهة ال��ابية كمر�ع ملمارسة السلطة" ال�ي 

تقف حجرة ع��ة �� وجھ الت�امل ب�ن االقتصاد االجتما�� والتضام�ي وكذا با�� الهيئات التنظيمية ل�جهة املو�ول 

لقضاياها،   ا�جيد  التدب��  أمر  املالية إل��ا  اإلم�انيات  من  لھ  كشر�ك  السكنية  التعاونيات  تجر�ة  استحضار  مع 

 واللوجيستيكية الكفيلة للقضاء ع�� ال�جز السك�ي. 
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 املبحث األول: الت�امل التنموي ب�ن ا�جهو�ة واالقتصاد التضام�ي.

ال مي�انزمات  غياب   �� ملموسا  واقعا  التحقيق  لها  يمكن  ال  التنمية  أن  فيھ  شك  ال  واالستثمار مما  ا�جيد،  تدب�� 

اإليجا�ي ملا تحفل بھ ا�جهة باملغرب من إم�انيات وشر�اء اقتصادي�ن واجتماعي�ن ينشدون �سط مبادئ االقتصاد 

 االجتما�� والتضام�ي كبديل مق��ح �عوض اقتصاد السوق الذي ال م�ان للمواطن البسيط فيھ.

 املطلب األول: اآللية القانونية للتنمية ا�جهو�ة. 

قد وضع مجموعة من    111.14يمكن القول بأن املشرع املغر�ي من خالل إقراره للقانون التنظي�ي املنظم ل�جهات  

اآلليات والهيئات الضامنة لشروط التنمية ع�� مستوى ا�جال ا�جهوي، وفق ما تتطلبھ ضرورة املرحلة ا�حالية، 

 ال�ي �س�� �� اتجاه منح صالحيات واسعة ل�جهة. 

نجد بأن ف��ة ما �عد االنتخابات ا�جهو�ة كمرحلة مؤسسة لعمل    111.14� مواد هذا القانون التنظي�ي  فبالرجوع إ�

يحدث مجلس ا�جهة  منھ وال�ي نصت ع�� أنھ "  28ا�جهة، تم تأط��ها بجملة من املواد املرافقة لها، من قبيل املادة  

) ع��  07) �جان دائمة ع�� األقل وسبعة (03خالل أول دورة �عقدها، �عد مصادقتھ ع�� نظامھ الداخ��، ثالث (

 األك�� �عهد إل��ا ع�� التوا�� بدراسة القضايا التالية:

 امل��انية والشؤون املالية وال��مجة؛   -

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية؛   -

 إعداد ال��اب.  -

 يات تأليفها.يحدد النظام الداخ�� عدد ال�جان الدائمة و�سمي��ا وغرضها وكيف

) وأال ينتسب عضو من أعضاء ا�جلس إ�� أك�� من �جنة  5يجب أال يقل عدد أعضاء �ل �جنة دائمة عن خمسة (

 1دائمة واحدة."

 
 )2015يوليو    23( 1436شوال   6بتار�خ   6380با�جهات، ا�جر�دة الرسمية عدد  املتعلق  111.14) بتنفيذ القانون التنظي�ي رقم  2015يوليو   7(  1436من رمضان   20صادر ��  1.15.83ظه�� شر�ف رقم  1
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التنمية  فاملالحظ من خالل قراءة تفاصيل هذه املادة أن املشرع أوجب ضرورة إحداث �جنة دائمة �ع�ى �شؤون 

والثقافية   واالجتماعية  ومشا�ل  االقتصادية  ��موم  والتصاقهما  بي��ما،  التام  ال��ابط  إ��  بالنظر  والبيئية، 

املواطن�ن، وكذا ضرورة اهتمام مؤسسة مجلس ا�جهة ��ذه القضايا، ال�ي ينب�� بلورة وأجرأة آليات كفيلة باإلجابة  

 ع�� ما تطرحھ من إش�االت تنمو�ة. 

ال�جنة   هذه  اهتمام  صلب  أن  الوا�ح  من  بات  ال��وضإذ  حول  يتمحور   االجتما��  االقتصاد بروح الدائمة 

 للتنمية اس��اتيجية مستوى  إ��  بھ ، واالرتقاء) والتعاضديات وا�جمعيات آلياتھ (التعاونيات بمختلف والتضام�ي

اس��اتيجية يت�امل بدور  االضطالع لھ يتس�ى �ي ال��ابية،  ل�جهة، الشاملة واالجتماعية االقتصادية  التنمية مع 

 مع متناسب  تنظي�ي إطار ضمن  محددة و�شروط �اٍف  دعم وملموسة من  حقيقية استفادة  لالستفادة و�ؤهلھ

 .2جهة  �ل مؤهالت

هنالك  بأن  يالحظ  واالجتماعية،  االقتصادية  بالتنمية  �ع�ى  ال�ي  ال�جنة  هذه  اشتغال  واقع  إ��  و�الرجوع  أنھ  غ�� 

�� �عاطي مجالس جهات املغرب   بالنسبة �حالة تباينا  الدائمة، فمثال  ال�جنة  اإلثنا عشر مع طر�قة اشتغال هذه 

مجلس جهة سوس ماسة، فقد تم إحداث ثالث �جان دائمة ومنفصلة �ع�ى �ل واحدة م��ا بالتنمية االجتماعية 

يجعلنا نتساءل عن  وثانية بالتنمية االجتماعية فثالثة بالتنمية الثقافية ثم را�عة بالتنمية البيئية، وهو األمر الذي  

الفائدة من تفر�ق وتوزيع آليات للتنمية ا�جهو�ة املت�املة ع�� فرق دائمة، حيث �ان من األحرى ت�و�ن أخرى ذات  

ال�ي أفرغت من روحها وغاية   28صلة بتنمية ا�جهة ضمن مجاالت مرتبطة ��ا، دون التشبث ا�حر�� بنص املادة  

التنمي  تقتضيھ  ما  مع  �عارض   ��  ل�ل واملتوزانة املندمجة والثقافية، والبيئية واالجتماعية االقتصادية  ةتن�يلها، 

من  اململكة، جهات ا�حد   وتحس�ن ا�جتمع، ��  املرأة دور  و�عز�ز الشباب، أوساط ��  وخاصة البطالة، �غرض 

وتحر�ر عيش  ظروف  ال�ي االنتظارات من  مجموعة ا�خاصة،و املبادرات و��جيع ا�خالقة، الطاقات املواطن�ن، 

 طر�ق عن اليومية، املواطن�ن حياة ��  اإليجا�ي أثرها يبدو �ي الواقع، أرض ��  لها، وتجسيدها االستجابة يتع�ن

 
 .44ص    2016/ 22 رقم ذاتية القطاعية، إحالة السياسات إدماج املتقدمة وتحديات ا�جهو�ة ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي: تقر�ر حول متطلبات 2
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ع��  التدب��  من  مناخا سيولد مما املتقدمة، ل�جهو�ة األساسية املبادئ أحد �عد الذي القرب، مبدأ القائم 

 .3املنتخبة املؤسسات ��  الثقة ومن  املسؤولية ا�جماعية

كما يالحظ بأن أشغال هذه ال�جنة الدائمة ال يتم �شر تقار�رها للعموم، ع�� آليات التواصل ا�حديثة، ح�ى يتم 

تقييم عملها، حيث أن املواقع االلك��ونية �جهات املغرب خالية من أي تقر�ر يتعلق ��ا، إذ �� أق�ىى حاالت اإلشارة  

 إ�� تمثيلية املستشار�ن ��ا فقط.  إ�� هذه ال�جنة يتم اإلشارة

فاملتصفح للمواقع اإللك��ونية �جهات املغرب اإلثنا عشر، يقف ع�� حقيقة غياب املعلومة عن طبيعة عمل هذه 

 ال�جنة الدائمة، ال�ىيء �عيق عملية تقييمها و�حول دون تقديم مق��حات فعالة الشتغالها.  

املادة   التنمية ا�جهو�ة سارت  التنظي�ي    82وع�� طر�ق  القانون  با�جهات، حينما أشرت ع��    111.14من  املتعلق 

حصرت حيث  ا�جهة،  مؤسسة  اشتغال  رقعة  ا�ساع  ع��  كتعب��  ل�جهات،  الذاتية  االختصاصات   االختصاصات 

الذاتية ل�جهة �� مجال التنمية االقتصادية ل�جهة �� دعم املقاوالت وتوط�ن وتنظيم مناطق لأل�شطة االقتصادية  

مناطق با�جه إحداث  ا�جهو�ة؛  ا�جملة  أسواق  إ�عاش  القروي؛  العالم   �� السياحية  واملسالك  الطرق  ��يئة  ة؛ 

 لأل�شطة التقليدية وا�حرفية؛ جذب االستثمار إ�عاش االقتصاد االجتما�� واملنتجات ا�جهو�ة. 

يجعل   تنموي  مناخ  بخلق  كفيل  ل�جهة،  الالزم  املا��  بالدعم  الصالحيات  هذه  ر�ط  أن  آهال ذلك  ترابيا  مجاال  م��ا 

 بفرص العيش الكر�م. 

استدامتھ  ع��  ا�حفاظ  ينب��  املغرب  جهات  �عرفها  ال�ي  التنمو�ة  للمشاريع  املا��  الدعم  بأن  التذك��  ضرورة  مع 

االقتصادية   املشاريع  هذه  إحداث  وراء  من  واملبت��  الهدف  تحقيق  �غرض  صرفھ  طرق  مراقبة  وكذا  ونجاعتھ، 

أن   يجب  ال�ي  التنمو�ة،  ال��امج  هذه  نوعية  حيث  من  نقصا  �عا�ي  الزال  باملغرب  ا�جهوي  فا�جال  واالجتماعية، 

وذوي   وا�حرفي�ن  الذاتي�ن  املقاول�ن  واسعة من  ��م شر�حة  �شار�ي،  �عاو�ي  ما هو  إ��  ما هو مح�� فردي  تتجاوز 

 ة ال�ي تزخر ��ا ا�جهة موطن عيشهم ومستقرهم. املشاريع الرائدة الذين ��تمون بال��و�ج للمنتوجات ا�حلي

 
 .54ص    2016/ 22 رقم ذاتية القطاعية، إحالة السياسات إدماج املتقدمة وتحديات ا�جهو�ة حول متطلباتا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي: تقر�ر   3
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املادة   عليھ  نصت  ملا  تبعا  ومواكبتھ  تأط��ه  ينب��  الذي  األمر  التنظي�ي    83وهو  القانون  املتعلق    111.13من 

با�جهات، وال�ي جاء ف��ا بأنھ "يضع مجلس ا�جهة، تحت إشراف رئيس مجلسها خالل السنة األو�� من مدة انتداب 

 ج التنمية ا�جهو�ة و�عمل ع�� تتبعھ وتحيينھ وتقييمھ. ا�جلس، برنام

ب��اب ا�جهة، اعتبارا  أو إنجازها  التنمو�ة املقرر برمج��ا  يحدد برنامج التنمية ا�جهو�ة ملدة ست سنوات األعمال 

م�لفا  بصفتھ  ا�جهة  وا��  مع  و�تنسيق  �شار�ي  من�ج  ووفق  مستدامة  تنمية  لتحقيق  و�لف��ا،  وتوطي��ا  لنوعي��ا 

 بتنسيق أ�شطة املصا�ح الالممركزة لإلدارة املركز�ة". 

وأن  الدولة  لسياسة  االس��اتيجية  للتوجهات  ا�جهو�ة  التنمية  برنامج  مواكبة  ضرورة  ع��  املادة  ذات  نصت  كما 

ال��اب،  إلعداد  ا�جهوي  التصميم   �� الواردة  التوجهات  إدماج  يرا��  وأن  ا�جهوي  املستوى  ع��  بلور��ا  ع��  �عمل 

والقطاعات واال العمومية  واملقاوالت  وهيئا��ا  األخرى  ال��ابية  وا�جماعات  ا�جهة  ب�ن  �شأ��ا  املتفق  ل��امات 

�عاقدي  إطار   �� االقتضاء،  عند  ا�جهو�ة،  التنمية  برنامج  تفعيل  إ��  باإلضافة  با�جهة،  واالجتماعية  االقتصادية 

 ب�ن الدولة وا�جهة و�ا�� املتدخل�ن. 

منفعة  ذات وخدمات بأ�شطة تقوم  ال�ي املؤسسات نحو املبادرات  ��ذه تضطلع اتالسلط  فإن عامة، و�صفة

 املؤسسات يتم هذه �عض أن كما  والتنمية، االقتصاد لتعز�ز مسعاها ��  الشغل فرص خلق ع��  �عمل اجتماعية

 ملشاريع املؤسسات الدعم تقديم أجل من ) مستقل ترا�ي مجاٍل  أو جهة (معينة منطقة إ��  خاصة حاالت ��  إرسالها

 .4مس��دفة  مصاحبة بواسطة وذلك التطوعية،

 كما الدولة، مؤسسات دعم إ��  قائمة تظل ا�حاجة املشاريع، لتنفيذ ا�جهو�ة الو�االت و�عز�ز  �شكيل انتظار و�� 

للمواكبة خالل من  خاصة و�صفة أعاله، ذلك إ��  اإلشارة سبقت  وا�جهوي، الوط�ي املستوى  ع��  والدعم فرق 

 .القيادة أجهزة إ�شاء إطار ��  اق��احھ ملا تم وفقا الوزارات، مستوى  ع��  ا�حدثة االتصال ونقاط

 
ص  22/2016 رقـم ذاتيـة القطاعيـة، إحالـة السياسـات إدمـاج وتحديات املتقدمة ا�جهو�ة متطلباتا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي: تقر�ر حول  4

103. 
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 تنمية و�االت راكم��ا ال�ي امليدانية والتجر�ة ا�خ��ة من  �ستفيد أن ا�جهات مص�حة كما أن واقع ا�حال يب�ن أن من 

 لتنفيذ جهو�ة و�االت صفة ومنحها مباشرة الو�االت لهذه القانو�ي اإلطار �عديل يمكن  والعماالت، حيث األقاليم

�عذر املشاريع،  �� والعماالت، األقاليم تنمية لو�االت  �سمح وا�جهات الدولة ب�ن شراكة إبرام يمكن  ذلك، و�ذا 

  .للمشاريع املفوض التدب�� عقدة إطار ��  ا�جهو�ة، التنمية برنامج ��  املَقررة املشاريع بتنفيذ مرحلة انتقالية،

 املطلب الثا�ي: االقتصاد االجتما�� والتضام�ي وممكنات التنمية ا�جهو�ة. 

تتعدد روافد التنمية ا�جهو�ة الضامنة لالستقرار االجتما�� واالقتصادي واملف�ىي إ�� تحقيق املبت�� من وراء منح 

 مجالها ال��ا�ي.ا�جهة صالحيات أوسع ضمن مجاالت ش�ى تالمس معيش قاط�ي 

بديل هو التضام�ي االجتما��  فاالقتصاد العدالة مع يتسق أوال   معا�جة خاللھ من  يمكن  االجتماعية، مبادئ 

ال�ي التحديات  تمكن  إذ املستقرة، غ�� فرص العمل من  تحد وسيلة �ش�ل وهو اإلنمائي، املسار تواجھ الدائمة 

العمل لتحس�ن و�عاونيات جمعيات إ�شاء من النظاميغ��   القطاع ��  واملنتج�ن العمال  إ�� والوصول  ظروف 

 .5للدخل مدرة أ�شطة وتطو�ر األسواق،

التعاونيات   وخصوصا والهيئات، املقاوالت من  مجموعة باعتباره  القطاع هذا الدولية العمل منظمة �عرف

وال�ي  واملشاركة، التضامن مبادئ ع��  تقوم ال�ي االجتماعية، واملقاوالت واملؤسسات وا�جمعيات والتعاضديات 

 .واجتماعية اقتصادية أهداف تحقيق ع��  ذاتھ، الوقت ��  ا�حرص، مع واملعارف، وا�خدمات السلع بإنتاج تتم��

جميع القطاع هذا فإن األورو�ي،  واالجتما��  االقتصادي للمجلس و�النسبة ذات املؤسسات �شمل   ا�خاصة 

 حاجيات أعضا��ا لتلبية أ�شئت وال�ي االنخراط، بحر�ة وتتمتع القرار استقاللية ع��  فرتتو  وال�ي املهي�ل التنظيم

القرارات حيث التمو�ل، أو التأم�ن خدمات تقديم أو سلع بإنتاج وذلك السوق، ع�� أو توزيع وأي أن   لألر�اح 

 واحد وجميع صوت م��م من  ل�ل بل عضو،  �ل  مساهمات أو املال برأس مباشرة ترتبط ال األعضاء  ب�ن الفائض

هي�ل  خاصة هيئات أيضا االجتما��  االقتصاد ويشمل و�شار�ي ديمقراطي قرار خالل من  تجري  األحداث  مع 

 
 .2ص  4موجزة، العدد   أوراق العامة، السياسات االجتماعية، سلسلة العدالة لتحقيق أداة التضام�ي االجتما�� االقتصاد 5
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 ال يمكن  وجدت، إْن  فوائضها وأن يمولو��ا، خدمات تنتج  االنخراط، بحر�ة التمتع مع القرار استقاللية مع رس�ي،

 تمو�لها.  ��  أو ف��ا يتحكمون  أو يضعو��ا الذين  االقتصادي�ن للفاعل�ن بالنسبة للّدخل مصدرا ت�ون  أن

هو فاالقتصاد والتضام�ي  مجاالت   جميع تناسب ال�ي االقتصادية والتنمية املقاولة صيغ من  صيغة االجتما�� 

فيھ الذي البشري  النشاط املعنو�ون  ينخرط   ف��م يتوفر والذين  ا�خاص، للقانون  ا�خاضعون  األ�خاص 

 :التاليان الشرطان

 األر�اح. تقاسم مجرد عن مختلفا املنشود الهدف يكون  أن 1.    

 .6واملشاركة  اإلخبار  إ�� �س�� القوان�ن، وتنظمها تحددها ديمقراطية، ح�امة  �شدان . 2 

االستدالل بالتعر�ف وعن ا�حالة املغر�ية ال�ي تفتقد لتعر�ف قانو�ي يحدد املقصود باالقتصاد االجتما��، يمكن  

االقتصاد  "�عت��  فيھ:  جاء  الذي  املرج��  إطاره  ضمن  والبيئي  واالجتما��  االقتصادي  ا�جلس  يق��حھ  الذي 

االجتما�� والتضام�ي من مجموع األ�شطة االقتصادية واالجتماعية ال�ي تنتظم �� ش�ل بنيات مهي�لة أو تجمعات 

املص  تحقيق  ��دف  معنو��ن  أو  ذاتي�ن  لتدب�� أل�خاص  تخضع  مستقلة  أ�شطة  و��  وا�جتمعية،  ا�جماعية  �حة 

 .مستقل وديمقراطي و�شار�ي، ي�ون االنخراط فيھ حرا"

 ع��  بالدرجة األو��، األساسية أهدافها ترتكز ال�ي املؤسسات جميع والتضام�ي االجتما��  االقتصاد إ��  تنت�ي كما

 وخدمات و�نتاجها سلعا االقتصادية، الناحية من  دِمجةوم مستدامة لنماذج تقديمها خاِل  من  اجتما��، هو ما

 .7اإلقصاِء  ومحار�ة املستدامة التنمية ��  وتندرج البشري، العنصر ع��  تركز

كمؤشر  التضام�ي  االجتما��  االقتصاد  �عر�ف  ناحية  من  تتوحد  أ��ا  السابقة  التعار�ف  خالل  من  واملالحظ 

 األر�اح بقدر ما يرتكز أساسا ع�� تحقيق مص�حة اجتماعية. اقتصادي اليقوم أساسا ع�� ج�ي 

 فيما تحاول ا�خطاطة التالية توضيح أهداف وأسس االقتصاد االجتما�� من عدة زوايا.

  

 
 .40-39ص   22/2016 رقم ذاتية القطاعية، إحالة السياسات إدماج وتحديات  املتقدمة ا�جهو�ة متطلباتا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي: تقر�ر حول  6
 .07، ص  19/2015االقتصادي واالجتما�� والبيئي: االقتصاد االجتما�� والتضام�ي، رافعة لنمو مندمج إحالة ذاتية رقم ا�جلس   7
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 االجتما�� االقتصادي وأسس أهداف: 1 رقم خطاطة 

 

توف��    �� مهما  دورا  ا�ح�ومية  للسلطة  أن  ا�خطاطة  هذه  خالل  من  يتب�ن  والتحف�� إذ  االجتماعية  ا�حماية 

آليات  وليس من  اآلليات االجتماعية  انطالقا من  والتأط��  التنظيم   �� كما �سهم  للمواطن�ن،  والرفاه  االقتصادي 

الفاعل�ن وسن   أدوار  السوق ا�حرة، حيث تقوم بتوجيھ السوق نحو األهداف االجتماعية املرعو�ة ف��ا، وتحديد 

ق وترشيده �� آن واحد، وتحس�ن القطاعات االقتصادية املرتبطة بالبنيات التحتية التشريعات والتحكم �� االنفا

 . 8مع �سط ا�خدمات االجتماعية

باإلضافة إ�� ما سبق ذكره فإن االقتصاد االجتما�� لھ مجموعة من التأث��ات ع�� التنمية االجتماعية من قبيل   

�عز�ز قيم التعاضد وتقو���ا ب�ن فئة من املواطن�ن من خالل بلورة أف�ارهم وتأط��ها من ناحية تمثال��ا القانونية، 

ل النواة ا�جتمعية األو�� "األسرة"، كما أنھ �ساهم �� توف��  مع ا�حرص ع�� خلق بيئة تفك�� سلو�ي وأخال�� داخ 

مرورا   االجتما��  االقتصاد  س��ورة  من  أول  كجيل  والسكن،  وال�حة  التعليم  من  امل�حة  األساسية  االحتياجات 

 
 .37ص  2013محمد البق�ىي ومحمد الزرهو�ي: االقتصاد االجتما�� سند للتنمية ال��ابية با�جال ا�جب��، الطبعة األو�� ماي  8
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جيل  بروز  إ��  التضام�ي،  االجتما��  االقتصاد  مقاوالت  عن  حديث  كتعب��  والر�اضية  الثقافية  املؤسسات  بجيل 

 بوضعية التكفل العمومية ��  للسلطات الوا�ح ال�جز ع��  منطقية إجابة يد من مؤسساتھ ال�ي �عت��  بمثابةجد

 ��  أو القرو�ة �� املناطق سواء  واملهمش�ن، والعاطل�ن الفق��ة الفئات �عيشها �انت ال�ي االجتما��  االستقرار عدم

 .9الك��ى  للمدن الهامشية األحياء

العموم   دراسة وع��  خالل  من  التضام�ي  االجتما��  االقتصاد  روافد  من  كرافد  التعاو�ي  العمل  مقار�ة  سنحاول 

 نموذج التعاونيات السكنية وفق مقار�ة قانونية حديثة. 

اقع التعاونيات السكنية ومساهم��ا �� التنمية االجتماعية واالقتصادية.  املبحث الثا�ي: و

أخضع املادة    لقد  خالل  من  املشرع  نظمها  ال�ي  للتعاونيات،  العامة  للمبادئ  السكنية  التعاونيات  املغر�ي  املشرع 

، ال�ي عرف��ا باعتبارها "مجموعة تتألف من أ�خاص ذاتي�ن 10املتعلق بالتعاونيات  112.12األو�� من القانون رقم  

إ�� �عض إل�ش اء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجيا��م االقتصادية  أو اعتبار��ن أو هما معا اتفقوا أن ينضم �عضهم 

واالجتماعية، وتدار وفق القيم واملبادئ األساسية للتعاون املتعارف عل��ا " املنظم �جال اشتغال التعاونيات، وال�ي 

 حددها �� مبادئ عامة و��:

 العضو�ة االختيار�ة املفتوحة ل�جميع.  -

 اإلدارة الديمقراطية للتعاونيات. -

 ساهمة االقتصادية لألعضاء.امل -

 اإلدارة الذاتية واملستقلة.  -

 الت�و�ن والتدر�ب واإلعالم. -

 التعاون ب�ن التعاونيات. -

 االل��ام نحو ا�جتمع. -

 
 .67ص    22/2016 رقم ذاتية القطاعية، إحالة السياسات إدماج وتحديات املتقدمة ا�جهو�ة متطلباتاالقتصادي واالجتما�� والبيئي: تقر�ر حول  ا�جلس   9

 8481)، ص  2014د�سم��   18(  1436صفر   25بتار�خ   6318ا�جر�دة الرسمية عدد  10
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األهداف ال�ي يقوم عل��ا تأسيس التعاونيات �� ضمان التنمية    112-12فيما حدد الفصل الثالث من القانون رقم  

واالجتماع  من  االقتصادية  أعضا��ا  تمك�ن  مع  أعضا��ا،  لدى  ومباد��ا  التعاونية  روح  و��جيع  ألعضا��ا،  ية 

الظروف،  أحسن   �� لألغيار  �سليمها  أو  و�يعها  ا�خدمات  أو  املنتجات  جودة  وتحس�ن  اإلنتاج  ت�لفة  تخفيض 

 باإلضافة إ�� تنمية �شاط أعضا��ا وتثمينھ إ�� أق�ىى حد". 

ذكرها �سري جملة وتفصيال ع�� التعاونيات السكنية، فماذا إذن عن الوضعية   و�ذا �انت املبادئ العامة السابق 

 االعتبار�ة ال�ي تنفرد ��ا التعاونيات السكنية؟ 

 املتعلق بالتعاونيات السكنية  32.13املطلب األول: قراءة �� مشروع القانون رقم 

اعتبارا للمشاريع ال�ي أعطت ا�ح�ومة انطالق��ا بالنظر إ�� املتغ��ات البنيو�ة و املؤسساتية ال�ي �شهدها بالدنا، و  

استجابة للتوجهات امللكية �� جميع القطاعات الوزار�ة بصفة عامة، و �� قطاع السك�ى ع�� وجھ ا�خصوص، فإن  

ا�حاجة ت�ح ع�� ضرورة تدارك القصور التشري�� امل�جل �� ا�جال التعاو�ي، و ذلك من خالل سن نص �شري��  

السكنية، �ع�ى أساسا بالتنصيص ع�� مقتضيات تم�� هذا الصنف من التعاونيات عن غ��ها،    خاص بالتعاونيات

قطب  القطاع  ع��  الوصية  ا�جهة  فيھ  ت�ون  السكن،  قطاع   �� التعاونيات  إلحداث  جديدة  مسطرة  تحديد  وكذا 

متت  و  فعليا  شر��ا  �عت��  الذي  التعاون  تنمية  مكتب  إ��  األمر  هذا  إسناد  من  بدال  لشؤون الر��،  عمليا  بعا 

 التعاونيات السكنية. 

رقم   قانون  مشروع  بطرح  املدينة  وسياسة  والتعم��  السك�ى  وزارة  مبادرة  تأ�ي  السياق  هذا  املتعلق    32.13و�� 

رقم   القانون  األو�� منھ ع�� سر�ان مقتضيات  املادة   �� الذي نص  السكنية،  بتحديد   24.83بالتعاونيات  املتعلق 

��   1.83.226للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم    النظام األسا�ىي العام

 .11)1984أكتو�ر  5( 1405محرم  9

 
أنھ " تظل    32.13نصت املادة األو�� من مشروع القانون    11 املتعلق بتحديد النظام األسا�ىي العام   24.83التعاونيات السكنية خاضعة ملقتضيات القانون رقم  ع�� 

)  كما تم �غي��ه، وذلك مع مراعاة 1984أكتو�ر    5(  1405محرم    9الصادر ��    1.83.226للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم  

 ذا القانون." األح�ام الواردة �� ه
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فيما عرفت املادة الثانية منھ التعاونية السكنية ب�و��ا " جماعة تتألف من أ�خاص طبيعي�ن اتفقوا ع�� إنجاز  

الغرض   ي�ون  ا�خاص،  �حسا��م  سك�ي  ألعضا��ا مشروع  تمليكها  قصد  بمرافقها،  مساكن  أو  مساكن  توف��  منھ 

السكنية �خصا معنو�ا  التعاونية  و�عت��  السكن"،  وا�حصول ع�� رخصة  ان��اء األشغال  بمجرد  الت�لفة،  �سعر 

التعاونية  �شاط  القانون  مشروع  من  الثالثة  املادة  حصرت  فيما  املا��،  واالستقالل  القانونية  باألهلية  يتمتع 

 سكنية لفائدة منتسب��ا فقط، مع ضرورة انتفاء الصفة الر�حية ع��ا.ال

غ�� أنھ البد من التأكيد ع�� أن هنالك اختالفا �� التعر�ف ب�ن التعاونية السكنية وفق ما سبق ذكره، والودادية 

حق �� تأسيس  املتعلق با�حر�ات العامة وا�  1958نون��    15السكنية ال�ي تظل خاضعة من حيث تأسيسها إ�� ظه��  

الستخدام   أ�خاص  عدة  ب�ن  اتفاقا  يتضمن  جمعية  ش�ل  ع��  تكتل   " أ��ا  ع��  �عر�فها  يمكن  إذ  ا�جمعيات، 

�شاطهم لغاية غ�� توزيع األر�اح فيما بي��م، وذلك ��دف إقامة مشاريع سكنية لالستعمال ال�خ�ىي و��دف غ��  

 12توزيع الر�ح" 

كن التصر�ح بتأسيس التعاونية السكنية بمقت�ىى عقد يوقعھ ما ال يقل  كما نصت املادة الرا�عة منھ ع�� أنھ "يم

السلطة   مصا�ح  إ��  التصر�ح  هذا  و�وجھ  املدنية،  حقوقهم  و�افة  األهلية  �شرط  يتمتعون  أ�خاص  خمسة  عن 

التع يقل عدد أعضاء  أال  السكنية، ع��  التعاونية  ال��ابية مقر  بدائر��ا  يقع  ال�ي  بالسك�ى  امل�لفة  اونية ا�ح�ومية 

التعاونية، وأال يز�د هذا  السكنية عن خمسة أ�خاص، سواء ح�ن تأسيسها أو خالل وجودها، تحت طائلة حل 

  العدد عن ست�ن عضوا، بحسب ما جاءت بھ املادة ا�خامسة من مشروع القانون املتعلق بالتعاونيات السكنية.

القانون    مشروع  أن  يت�ح  ا  13.32وهكذا  الشروط،  من  مجموعة  يرغب  وضع  الذي  ال�خص   �� توفرها  لالزم 

التعاونية  العملية  من  الغاية  تحقق  ضمان  إ��  ��دف  شروط  �لها  و��  السكنية،  التعاونيات  إحدى   �� االنخراط 

�املضار�ة  أخرى  أغراض  تحقيق  عن  ��م  تحيد  أن  دون  الالئق  السكن   �� حقهم  من  املتعاون�ن  تمك�ن   �� املتمثلة 

 وتحقيق الر�ح.

 
كــدال النظام القانو�ي لعقود اقتناء السكن باملدار ا�حضري، أطروحة لنيل دكتــوراة �ــ� قــانون العقــار والتعم�ــ� واإلســ�ان، جامعــة محمــد ا�خــامس أا�جيال�� بوحبص:    12

 .326ص    2008الر�اط، السنة ا�جامعية  
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أن   ع��  االنخراط  ز�ادة  ش�لية  املشرع  حصر  من  "املادة     الهدف  الذاتي�ن  األ�خاص  األك�� 2��  باعتبارهم   ،"

احتياجا إ�� السكن، حينما اش��ط مشروع قانون التعاونيات السكنية �� منخرط��ا أن ي�ونوا مقيم�ن باملغرب، و 

فر املنخرط ع�� سكن مالئم ��  متخذين هذا املسكن سكنا رئيسيا �ستوجب الدعم، باإلضافة إ�� وجوب عدم تو 

األ�خاص  جميع  وجھ   �� الباب  يفتح  ال  ل�ي  ضروري  شرط  وهو  السكنية،  التعاونية  ��ا  أسست  ال�ي  املدينة 

يبقى   أن  ا�حق يجب  امتيازا��ا، ألن هذا  التعاونيات واالستفادة من   �� �� ا�حصول ع�� سكن لالنخراط  الراغب�ن 

املدينة ال�ي توجد ��ا التعاونية، وهو أمر محمود فقد يتوفر �خص ع�� سكن امتيازا ملن ال سكن لھ، ع�� األقل ب

 بمدينة أخرى لكن ظروف عملھ أو اعتباراتھ ال�حية تفرض عليھ اإلقامة باملدينة ال�ي توجد ��ا التعاونية.

رد املشرع شرطا وح�ى ال يفتح الباب أمام املضار��ن لتعقب التعاونيات السكنية بمختلف املدن واالنخراط ف��ا أو 

حاسما، �ش��ط فيھ أال ي�ون املنخرط قد سبق لھ أن انتظم �� �عاونية أخرى للسكن، حيث أورده مطلقا دون أن 

يتم مرة واحدة فقط  السكنية  التعاونيات  أن حق االستفادة من خدمات  بمع�ى  ف��ا،  ال�ي �سكن  باملدينة  يقيده 

�خص ألي  عدم  13بالنسبة  إ��  باإلضافة  ضمن ،  يقع  فردي  مسكن  ع��  يتوفر  ملن  بالنسبة  إل��ا  االنتساب  جواز 

، بل إن املشروع ألزم ضرورة إرفاق طلب تأسيس التعاونية 14الدائرة ال��ابية ال�ي يوجد ��ا مقر التعاونية السكنية

املق م��ا، ويسري هذا  ل�ل عضو  ال��ابية مسلمة  الدائرة  ��ذه  تملك سكن  تثبت عدم  ت�ىى ع��  السكنية �شهادة 

 ". 11امللتحق�ن ا�جدد ��ا فيما �عد "املادة 

املتعلق بالتعاونيات الذي    112.12أما بالنسبة للمعامالت املالية للتعاونية السكنية فاملالحظ أنھ بخالف القانون  

مادتھ    �� "  26نص  أنھ  أن   ع��  يجب  درهم.  ألف  عن  التعاونية  مال  رأس  يقل  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال 

تقل يك ال  للتجزئة،  قابلة  غ��  إسمية  حصص  من  التعاونية  مال  رأس  و�ت�ون  بال�امل.  التعاونية  مال  رأس  تتب 

) درهم ل�حصة الواحدة، محررة عند االكتتاب بما ال يقل عن ر�ع قيم��ا اإلسمية، 100قيم��ا اإلسمية عن مائة (

 
-2011نيـــل الـــدكتوراة �ـــ� القـــانون ا�خـــاص، جامعـــة ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد هللا، الســـنة ا�جامعيـــة ســـعيد الـــوردي: سياســـة الدولـــة �ـــ� تـــوف�� الســـكن الالئـــق، أطروحـــة ل 13

 .167، ص 2012
 املتعلق بالتعاونيات السكنية. 32.13من مشروع القانون رقم   8املادة  14
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وفق   التعاونية  احتياجات  حسب  تدر�جيا  البا��  تحر�ر  يتم  أن  مجلس ع��  طرف  من  ا�حددة  والشروط  النسبة 

) ثالث  يتجاوز  ال  أجل  داخل  املس��ين،  أو  املس��  أو  �جل  3اإلدارة   �� التعاونية  ��جيل  من  ابتداء  سنوات   (

املتعلق بالتعاونيات السكنية   32.13، فقد تضمن مشروع القانون  15التعاونيات أو من تار�خ الز�ادة �� رأس املال"

لرأسمالها أد�ى  عن    حدا  يقل  املادة    25.000ال  إن  بل  النظام   26درهم،  تضم�ن  الوجوب  بصيغة  أوردت  منھ 

بتمو�ل  املتعلقة  والدفعات  اإلدار�ة  النفقات   �� واملساهمة  متعاون،  �ل  ��ا  يكتتب  ال�ي  ا�حصص  عدد  األسا�ىي 

أعما من  فعال  بھ  يقوم  فيما  أو  املتعاون  ال��امات   �� ز�ادة  �عد  فيما  حصلت  و�ذا  من  السكن،  فعال  ِيؤديھ  أو  ل 

خدمات للتعاونية ترتب ع�� ذلك �عديل مناسب لعدد حصصھ بحسب ما هو منصوص عليھ �� النظام الداخ��، 

كما أن القيم االسمية ل�حصص ينب�� أن ت�ون متساو�ة بالنسبة �جميع األعضاء، وال يجوز أن تقل قيمة ا�حصة 

 سبة لرأس املال.عن مبلغ يحدد بنفس الكيفيات املنصوص عل��ا بالن

أجل  من  ومالي��ا  عملها  ع��  رقابة  فرض  وكذا  ا�جمعية،  مكتب  اشتغال  تنظيم  ع��  القانون  مشروع  حرص  كما 

 ضمان شفافية معامال��ا، وجعلها مل��مة بالهدف األسا�ىي الذي استحدثت من أجلھ. 

� فإن التأط�� القانو�ي للتعاونيات الذي الزال �� طور مسطرة املصادقة، و�التا�  32.12غ�� أن مشروع القانون رقم  

 السكنية سيبقى معطال إ�� ح�ن خروجھ قانونا �ح�� الوجود التشري��.

 املطلب الثا�ي: دور التعاونيات السكنية واإلكراهات ال�ي تواجهها.

الشرائح  من مستوى العرض السك�ي وتنويعھ قصد تناسبھ مع الطلب من جهة، والسماح �ختلف   من أجل الرفع

السكنية، للتعاونيات  خاصة  عناية  أعطيت  أخرى،  جهة  من  الالئق  السكن  ملكية  إ��  بالولوج  نظرا  االجتماعية 

ال�ي  الصعاب  تدليل  ع��  األسرة  مساعدة   �� تلعبھ  الذي  الفعال  وللدور  عل��ا  تتوفر  ال�ي  املتعددة  لالمتيازات 

 .16م��ة�ع��ضها أثناء الولوج للسكن الالئق �� بيئة سكنية مت

 
 .2014د�سم��   18بتار�خ   6318، ج ر عدد 2014نوفم��  21صادر ��   1.14.189املتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم    112.12القانون رقم  15

 
ر، جامعــة محمــد األول، �ليــة ا�حقــوق حســن ســهيل: التعاونيــات الســكنية �ــأداة ملواجهــة ال�جــز الســك�ي بــاملغرب، رســالة لنيــل دبلــوم املاســ�� �ــ� قــانون العقــود والعقــا  16

 .12ص    2014-2013وجدة السنة ا�جامعية  
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وملموسة    وا�حة  غ��  تظل  السك�ي  ال�جز  منسوب  من  التخفيف   �� السكنية  التعاونيات  مساهمة  أن  وحيث 

بالش�ل ال�ا�� بالنظر إ�� غياب معطيات مضبوطة، فإننا سوف نتناول مساهم��ا انطالقا من مما تكرسھ من حس 

 �عاو�ي ضمن مجال انتاج السكن الالئق باملغرب. 

ت السكنية باملغرب �ش�ل عامال محفزا ع�� تفعيل آلية البناء الذا�ي التعاو�ي ب�ن مجموعة من  ذلك أن التعاونيا

تثقل  قد  ال�ي  العقاري  املنعش  شروط  مجا��ة  �ستطيعون  ال  والذين  الالئق  السكن  من  االستفادة   �� الراغب�ن 

السالفة الذكر ضمن �عاونية سكنية   �اهلهم املا��، و�التا�� �عت�� ا�خيار األمثل لد��م هو االنتظام وفق الشروط

ال��ا�ي ع�� خلق مجموعة  �� التسو�ق  إ�� مساهم��ا  املالية، باإلضافة  �غرض ا�حصول ع�� سكن يرا�� مقدر��م 

  �� التعاونيات السكنية قد ساهمت  املنجز، حيث ت�ون بذلك هذه  التكميلية ضمن املشروع السك�ي  املرافق  من 

ي إحياء مناطق عمرانية  ع��  إعادة  االقتصادي واالجتما��  للتحف��  قابلة  ترابية  باملركز وجعلها مجاالت  ر�طها  تم 

 إ�شاء مناطق سكنية مكتملة املرافق ا�حيو�ة. 

األداء االقتصادي، سواء من حيث ضبط  ا�ع�اس ع�� مستوى  لھ  السكنية  للتعاونيات  القانو�ي  التأط��  أن  كما 

إنجاز برامج سكنية �ساهم إ�� حد ما �� التخفيف من ال�جز السك�ي،   حسابا��ا املالية، أو من خالل املساهمة �� 

بل إ��ا �ش�ل عنصر جذب مهم لفئة عر�ضة من الطبقات االجتماعية ال�ي ترى �� أن الشقق السكنية املنجزة من  

حقق داخل مشروع طرف املنعش�ن العقار��ن ال تتالئم و�م�اني��ا املالية، وال تتطابق وميوال��ا العمرانية ال�ي قد تت 

 سك�ي يتم إنجازه وفق تصورها ملا ينب�� أن ت�ون عليھ الوحدة السكنية املنجزة. 

�� إدماج الطبقات املتوسطة   التعاونيات السكنية يمكن أن ت�ون عنصرا مهما  بأن  و�� هذا الصدد يمكن القول 

السك ع��  الو�ىي  القطاع  أهداف  مع  تماشيا  وذلك  السك�ي،  اإلنتاج  منظومة  ع��  ضمن  يرتكز  الذي  باملغرب  ن 

دعمها لتيس�� ولوج الطبقات الوسطى إ�� سكن يالئم إم�انيا��ا وتطلعا��ا، و�طالق برنامج للسكن با�جال القروي 

مع مراعاة الطا�ع املعماري وا�خصوصية ا�جهو�ة وا�حلية، ع�� منح حصة لألفضلية لفائدة املقاوالت املتوسطة  

والتعاو  وا�جمعيات  ميسرة،  والصغ��ة  �شروط  التفضيلية  األثمنة  ذي  العمومي  العقار  إ��  للولوج  السكنية  نيات 



التضامني، التنمیة االجتماعیة والجھویة: التعاونیات السكنیة  االقتصاد  
 نموذجا 

 

 
 

 
2021 یولیوز 15   

 
16 الصفحة     

التعاونيات  قبل  من  املنجزة  والتشاركية  التضامنية  الصبغة  ذات  السكنية  املشاريع  إحداث  ع��  ��جيعها  وكذا 

 السكنية، ال�ي تمتلك إحدى حلول القضاء ع�� ال�جز السك�ي باملغرب. 

من مجال اشتغال التعاونيات السكنية كشر�ك �� عملية اإلنتاج السك�ي أبان عن وجود غ�� أن الواقع العم�� ض

 مجموعة من اإلكراهات ال�ي �ع��ض فاعلي��ا من قبيل: 

من تقييد    2018عدم وضوح التعاطي الرس�ي مع التعاونيات السكنية، من خالل ما تضمنھ قانون مالية سنة  -1

منتسب� لسان  ع��  ورد  ما  بحسب  وا�جمعيات لعملها  التعاونيات  دشنتھ  الذي  التضام�ي  للعمل  محاصرة  من  �ا، 

وكذا جمعيات األعمال االجتماعية السكنية وجاءت استجابة للضغط الذي مارستھ لو�يات العقار واملستفيدين  

 .17من الريع �� مجال العقار والسكن 

السكنية   التعاونيات  اشتغال  مجال  تأط��  إ��  �س��  ا�ح�ومة  �انت  رقم فإذا  املرسوم  مشروع  تفعيل  خالل  من 

املشروع   32.13 ترك هذا  ي��ر  ال  الواقع  فإن  الفاعل�ن،  با��  مع  �شار�ي  من�ج  وفق  تم  �ونھ  لھ من  روجت  ما  وفق 

بالعمل  تحيط  ال�ي  الريع  أش�ال  �ل  محاصرة   �� املتجسد  م��ره  لذلك  و�ن  املالية،  قانون  إ��  وااللتجاء  جانبا 

 .التعاو�ي ضمن مجال السكن 

وما    -2 السكن  بقطاع  كب��  إملام  لها  تقنية  أطر  إ��  تحتاج  السكنية  فالتعاونيات  املؤهلة:  البشر�ة  املوارد  ضعف 

يرتبط بھ من بناء و�عم��، وهو ما ال يتوفر دائما �� عدد من التعاونيات، مما ي��تب عنھ جملة من املشا�ل ترتبط 

اإلدارة   مجالس  أعضاء  تفرغ  عدم  نتيجة  البناء  بالتسي��،  مليدان  جهلهم  �سبب  ذلك  وصعو�ة  التعاونية  لتسي�� 

أهدافها �� تحقيق  التعاونية  إ�� فشل  ما يؤدي ذلك  الذي يجعل من وصاية وزارة  18بصفة عامة، وغالبا  ال�ىيء   ،

من    32و    31السك�ى و التعم�� و سياسة املدينة ع�� التعاونية السكنية، أمرا مستحبا بحسب ما تضمنتھ املادتان  

اللتان جعلتا مسك �جل التعاونيات من اختصاص الوزارة الوصية ال�ي تخضع التعاونيات   32.13شروع القانون  م

 
، مـــــأخوذ مـــــن صـــــفحة الفيدراليـــــة ع�ـــــ� موقـــــع التواصـــــل 2017نـــــون��  25مقتطـــــف مـــــن بيـــــان الفدراليـــــة الوطنيـــــة للوداديـــــات الســـــكنية بـــــاملغرب إ�ـــــ� الـــــرأي العـــــام بتـــــار�خ  17

 R-https://www.facebook.com/fnahm.ma/posts/767406240098472? tn=Kاالجتما��،  
مــأخوذ مــن   .33ص ، 2005الســنة  73العــدد التعــاون، مجلــة ،"بــاملغرب الســك�ي ال�جــز لتجــاوز  الناجعــة ا�خيــارات إحــدى الســكنية التعاونيــات":الصــغ�� بــن الــدين نــور  18

 .178عند سعيد الوردي: مرجع سابق ص  

https://www.facebook.com/fnahm.ma/posts/767406240098472?__tn__=K-R
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السكنية لرقاب��ا �غرض تقيد أجهز��ا ا�ختصة بأح�ام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقھ، و بوجھ عام 

ية املتعلقة ��ا، حيث تتجسد هذه املراقبة �ل ما ارتبط بالسهر ع�� تطبيق جميع النصوص التشريعية و التنظيم

 .19�� شقها املا�� عن طر�ق �عي�ن مندو��ن ل�ح�ومة لدى هذه التعاونيات السكنية

ا�خمس  لم �ستطع خالل  ال�ي  التعاونيات  ال��خيص من جميع  املشروع ع�� ضرورة �حب  أكد  االتجاه  ذات  و�� 

ك�ي، مع األخذ �ع�ن االعتبار التحديات ال�ي تواجھ التعاونيات سنوات من تأسيسها اقتناء عقار إلنجاز املشروع الس

ال�ي  لألهداف  تحقيقها  أو  االستمرار�ة،  ع��  قدر��ا  حيث  من  كث��ة  اختالالت  وجود  امليدا�ي  الواقع  أثبت  حيث 

 ".34أ�شئت من أجلها "املادة 

املصادقة مسطرة  طور   �� الزال  الذي  القانون  مشروع  تنصيص  إ��  باإلضافة  السكنية هذا  التعاونية  �ون  ع��   ،

ملزمة بتعي�ن مراقب ل�حسابات، و�تقديم تقر�ر سنوي ل�جمع العام، و�ال اعت��ت مداوالت هذا األخ�� باطلة بقوة 

"املادة   للمساطر 27القانون  وانضباطها  �عامال��ا  وشفافية  للقانون  اح��امها  ع��  ا�حرص  منطلق  من  وذلك   "

 القانونية املعمول ��ا. 

نھ وحفاظا ع�� استمرار�ة التعاونية السكنية، فإن مشروع القانون ا�حا�� الذي نص �� مادتھ السادسة ع��  كما أ

أنھ " ال يمكن ألي عضو أن ين�حب من التعاونية السكنية، إال إذا تب�ن ملكتب التعاونية أن ثمة دافعا مقبوال، أو 

إ أو  إ�حاق ضرر  ي��تب عنھ  بأن هذا اال��حاب ال  تب�ن  أو إذا  السكنية،  للتعاونية  السليم  العادي و  للس��  ضرار 

عن   لألعضاء  األد�ى  ا�حد  ين�ل  أن  أو  ا�حدد،  األد�ى  ا�حد  دونما  ما  إ��  السكنية  التعاونية  مال  لرأس  تخفيض 

ا�خمسة منخرط�ن، وذلك من أجل قطع الطر�ق ع�� ابت�ار حيلة ال��حال من �عاونية إ�� �عاونية سكنية أخرى،  

 �حد من �ل ما من شأنھ أن يؤدي إ�� شيوع من الريع ��ا، ع�� اعتبار أن مبتغاها اجتما�� �عاو�ي صرف. ومن أجل ا

تأث�� البنية العقار�ة ع�� عمل التعاونيات السكنية: بالنظر إ�� �ون املنظومة العقار�ة باملغرب متعددة البنيات، -3

ال�ي ت�لفت التعاونية السكنية بإنجازها، حيث جرى   فقد ش�ل هذا األمر هاجسا قانونيا تجاه املشاريع السكنية

 
املتعلق بالتعاونيات السكنية منشور ع�� الرابط اإللك��و�ي   13.32��خة من مشروع القانون رقم  19
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ع��   العمل  ثم  املالية،  �لفتھ  النخفاض  نظرا  محفظ  غ��  عقار  اقتناء  ع��  �عمل  األخ��ة  هذه  أن  ع��  العرف 

من   العديد  �ع��  و�التا��  العملية،  هذه  �ع��ض  جمة  مخاطر  عن  أبان  العم��  الواقع  أن  غ��  �عد،  فيما  تحفيظھ 

 �� ع�� هاتھ الشا�لة.  املشاريع ال�ي

املتعلق بالتعاونيات السكنية، فقد س�� إ�� القطع مع هذه اإلش�الية حينما    32.13و�الرجوع إ�� مشروع القانون  

مادتھ    �� طور   30نص   �� أو  محفظا  السكنية  التعاونية  لدن  من  اقتناؤه  املراد  العقار  ي�ون  أن  ضرورة  ع�� 

  �� للعقار  بالنسبة  أنھ  ع��  أي التحفيظ،  تقديم  دون  انت�ى  قد  التعرضات  أجل  ي�ون  أن  يجب  التحفيظ  طور 

ا�جاري  التعم��  وثائق  بموجب  للسكن  مخصصة  منطقة  ضمن  العقار  هذا  يقع  أن  وجوب  مع  شأنھ،   �� �عرض 

العمل ��ا، كما نظمت هذه املادة ش�لية اال��حاب من خالل تقديم املن�حب لطلبھ إ�� مكتب التعاونية بالطرق 

 . 20ة وذلك ع�� األقل شهر�ن قبل اختتام السنة املالية للتعاونية السكنية القانوني

 : خاتمة 

كخالصة لهذه الدراسة فإنھ قد ات�ح �ش�ل ج�� ع�� أنھ ال تنمية جهو�ة من دون ال��وض باالقتصاد االجتما��  

إ��   منتم�ن  �انوا  سواء  ا�جهو��ن  الشر�اء  مختلف  ب�ن  الشراكة  �عز�ز  ع��  وغ��  والتضام�ي،  ا�ح�ومي  القطاع 

يواجهون  لفائدة من  والتسي��ية  التدب��ية  تأهيل قدراتھ  ع��  لھ  بالغة  أهمية  األخ��  إيالء هذا  يتع�ن  إذ  ا�ح�ومي، 

منھ صعو�ات ع�� مستوى التعامل مع واقع ا�جهة ال�ي يمارسون أ�شط��م االقتصادية ذات ا�حمولة االجتماعية، 

 التعاونيات عن طر�ق تحر�ر إما القطاع ا�خاص، ومقاوالت التعاونيات ب�ن ر�بيةالض  العدالة كما أنھ يتع�ن تحقيق

تن�جها املتعددة  واملراقبة االنفراد، مبدأ مثل لها، املقيدة اإلجراءات �عض من   التقسيم وحدود الدولة،  ال�ي 

 .21املادية  غ�� اوأهدافه خصائصها املدمجة، ترا��  ضر�بية بمعاملة تمتيعها أو ا�خاصة، والرسوم ال��ا�ي،

ووفق ما تم ذكره من استناجات فإن القطاع التعاو�ي املهتم بمجال السكن يحتاج بذل املز�د من العناية بھ، نظرا  

ل�ونھ يالمس شر�حة مجتمعية واسعة ال �ستطيع ولوج سوق العقار ال�ي ال تتناسب ومقدرا��ا املالية، و�التا�� فإن 
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�� دعمها وتقو���ا ع�� منظومة قانونية تؤطر مجال اشتغالها هذه التجر�ة االجتماعية التضامنية �� حاجة ماسة إ

وتنظم العالقة ب�ن املنتسب�ن إل��ا، ح�ى ال تصبح �� األخرى ��خة مكررة ملا �عرفھ السوق العقار�ة من تصرفات 

 مشينة ��جع ع�� ا�جشع والرغبة �� كسب املال ع�� حساب األ�عاد االجتماعية للتعاونيات السكنية. 

�عض ولبلوغ   إل��ا  سبقنا  السك�ي،  التعاو�ي  العمل  بواقع  تر��  أن  املمكن  من  ال�ي  التوصيات  �عض  ندعم  ذلك 

 الباحث�ن من قبيل:

 سن نصوص قانونية خاصة بالتعاونيات السكنية وتمي��ها عن با�� أنواع التعاونيات.  -

من   - املتعاون�ن  لدى  التعاو�ي  الفكر  وفلسفة  مفاهيم  و�عميق  �شر  ع��  لت�و�ن مستمر العمل  خالل إخضاعهم 

امل�لفة  التعاونية  األطر  ع��  أساسية  بصفة  ال��ك��  مع  لد��م،  التعاونية  القدرات  وتنمية  مواه��م  صقل  قصد 

 باإلدارة والتسي�� قصد الرفع من كفاء��ا وتنمية قدرا��ا القيادية. 

االستفا  - أسبقية  إعطا��ا  خالل  من  السكنية  التعاونيات  دعم   �� �عبئ��ا  الز�ادة  تتم  ال�ي  الدولة  أرا�ىي  من  دة 

�غرض اإلس�ان، ومنح �سهيالت إضافية فيما يخص االستفادة من القروض لتسهيل عملية التمو�ل مع تخفيض  

 . 22�� �سبة الفائدة بالنسبة للتعاونيات

ن ال�ي �شيدها أو توجيھ التعاونيات السكنية نحو النظام الكرائي، وذلك بأن تبقى التعاونية مالكة ملنازل السك   -

تقتن��ا، ثم تك����ا للمتعاون�ن األعضاء الذين يؤدون مبلغا ماليا ع�� ش�ل حصص الكتساب العضو�ة، و�قومون 

بأداء أقساط الكراء الشهري بناء ع�� القيمة ال�ي تحدد ع�� أساس ت�لفة معقولة. وعند مغادرة العضو للتعاونية 

انخ أثناء  ��ا  اكتتب  ال�ي  ا�حصص  �� �س��د  ف��ا  سينخرط  أخرى  سكنية  �عاونية   �� ��ا  االكتتاب  أجل  من  راطھ 

 . 23املدينة ال�ي سينتقل إل��ا، و�حتاج هذا النوع من التعاونيات إ�� تراكم ا�خ��ة �� التسي��

  

 
 .178سعيد الوردي: مرجع سابق ص  22
 . 34نور الدين الصغ��: مرجع سابق ص  23
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 : الئحة املراجع املعتمدة

��    1.15.83ظه�� شر�ف رقم   • ال2015يوليو    7(  1436من رمضان    20صادر  القانون  بتنفيذ  تنظي�ي رقم ) 

 ). 2015يوليو  23( 1436شوال  6بتار�خ  6380املتعلق با�جهات، ا�جر�دة الرسمية عدد  111.14

رقم   • القانون  اإللك��و�ي    13.32مشروع  الرابط  ع��  منشور  السكنية  بالتعاونيات  املتعلق 

www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/65/Avp_loi_32.13_Ar.pdf 

رقم   • رقم    112.12القانون  الشر�ف  الظه��  بتنفيذه  الصادر  بالتعاونيات  ��    1.14.189املتعلق   21صادر 

 .2014د�سم��   18بتار�خ  6318، ج ر عدد 2014نوفم�� 

 السياسات  إدماج  املتقدمة وتحديات ا�جهو�ة متطلباتا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي: تقر�ر حول   •

 .22/2016 رقم ذاتية القطاعية، إحالة

موجزة،   أوراق العامة، السياسات االجتماعية، سلسلة العدالة لتحقيق أداة  التضام�ي االجتما��  االقتصاد •

 . 4العدد 

ر  • والتضام�ي،  االجتما��  االقتصاد  والبيئي:  واالجتما��  االقتصادي  ذاتية ا�جلس  إحالة  مندمج  لنمو  افعة 

 .19/2015رقم 

ا�جيال�� بوحبص: النظام القانو�ي لعقود اقتناء السكن باملدار ا�حضري، أطروحة لنيل دكتوراة �� قانون  •

 .2008العقار والتعم�� واإلس�ان، جامعة محمد ا�خامس أكدال الر�اط، السنة ا�جامعية 

  الالئق، أطروحة لنيل الدكتوراة �� القانون ا�خاص، جامعة    سعيد الوردي: سياسة الدولة �� توف�� السكن  •

 .2012-2011سيدي محمد بن عبد هللا، السنة ا�جامعية    

ال��ابية با�جال ا�جب��، الطبعة األو��  • محمد البق�ىي ومحمد الزرهو�ي: االقتصاد االجتما�� سند للتنمية 

 .2013ماي 

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/65/Avp_loi_32.13_Ar.pdf
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جهة ال�جز السك�ي باملغرب، رسالة لنيل دبلوم املاس�� �� قانون  حسن سهيل: التعاونيات السكنية �أداة ملوا •

 .2014-2013العقود والعقار، جامعة محمد األول، �لية ا�حقوق وجدة السنة ا�جامعية 

 www.odco.ma املوقع االلك��و�ي ملكتب تنمية التعاون  •
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