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من املؤكد أ ن ادلوةل بذلت هجدا كبريا، ورصفت أ موالا هممة لتغطية  

اكفة الرتاب الوطين للمملكة بواثئق التعمري املواتية يف لك ال وساط احلرضية 

ة الالزمة لتقوية واحتضان فرص والقروية ليصبح املغرب متوفرا عىل ال رضي

عطاء الانطالقة ل وراش وطنية كربى  الاستامثر مبختلف أ نواعه وينخرط يف ا 

وذات أ مهية ابلغة، وذكل هباجس حتسني مناخ ال عامل، كغاية أ مسى جعلت 

رساء أ سس  ادلوةل مل تدخر هجدا لتجويد اخلدمات العمومية والرشوع يف ا 

ذاكء الفعالية والنجاعة يف س بل ومساكل دراسة ودعامات ال دارة الرمقية، مع ا  

 .امللفات

لقد جتسد هذا اجملهود املقدر من طرف ادلوةل للحصول عىل خمتلف 

رخص التعمري مبا يكفل تيسري مأ مورايت املرتفقني لقضاء مأ رهبم يف أ يرس 

الظروف وأ نس هبا من خالل التعديل اذلي عرفه املرسوم القايض ابملوافقة عىل 

ناء العام احملدد لشلك ورشوط تسلمي الرخص، وكذا ال صالح ضابط الب 

صدار القانون رمق  املتعلق مبراقبة  66-10اذلي عرفته قوانني التعمري عرب ا 
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خراج املراس مي التنظميية لضامن  وزجر اخملالفات يف جمال التعمري والبناء، وا 

 .حسن تطبيقه وتزنيل أ حاكمه

الوطين لل حرار تقدمي مقرتح ويف هذا ال طار، ارتأ ى فريق التجمع 

حداث  09-52من القانون رمق  11قانون يروم تغيري وتمتمي املادة  املتعلق اب 

قامة اجملموعات السكنية وتقس مي العقارات، وذكل هبدف  التجزئات العقارية وا 

جتاوز بعض الصعوابت والاختاللت اليت كشف عهنا واقع العديد من 

قا مة اجملموعات السكنية اليت تعترب بدون منازع مشاريع التجزئات العقارية وا 

جناز  من أ مه روافد الاستامثر والتمنية الاقتصادية والاجامتعية، مبا فهيا تعرث ا 

أ شغال جتهزي التجزئات العقارية داخل ال جل القانوين احملدد يف ثالث س نوات 

رمغ ، وكذكل انهتاء صالحية الرخصة املسلمة 11واملقرر مبوجب أ حاكم املادة 

جناز ال شغال ىل مراحل متقدمة من ا  بل . أ ن حاميل هذه املشاريع قد يصلون ا 

قد حيدث كام هو الشأ ن يف حاةل التجزئات املرخصة عىل أ شطر، قيام اجملزئ 

جناز أ شغال التجهزي اكمةل ابلنس بة لبعض ال شطر  .اب 
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ومن هجة أ خرى، حيصل يف بعض ال حيان أ ن يقوم صاحب مرشوع 

جناز ل أ ن الترصحي  التجزئة اب  أ شغال التجهزي داخل أ جل ثالث س نوات، ا 

  .ابنهتاء هذه ال شغال وطلب تسلمها مؤقتا يقدم خارج أ جل ثالث س نوات

ن مقتضيات املادة  حداث  09-52من القانون رمق  11ا  املتعلق اب 

قامة اجملموعات السكنية وتقس مي العقارات، يعرتهيا بعض  التجزئات العقارية وا 

ذ ربطت أ جل ثالث س نوات ابنهتاء أ شغال التجهزي دون اللبس والغم وض، ا 

ىل التسمل املؤقت لل شغال، مما فتح الباب أ مام الاجهتادات  التطرق ا 

 00والقراءات املتباينة يف تأ ويل منطوق النص، فضال عن كون أ حاكم املادة 

الصادر لتطبيقه،  0.50.922من املرسوم رمق  19من نفس القانون واملادة 

ىل امجلاعة أ لزم ت صاحب مرشوع التجزئة بتوجيه الترصحي ابنهتاء ال شغال ا 

ىل أ جال حمددة لتقدمي هذا  شارة ا  الرتابية املعنية مقابل وصل دون أ دىن ا 

يف ضوء ذكل وعىل حنو ما اكن مأ لوفا يف املامرسة ال دارية ولزال . الترصحي

ديد الرخصة ساراي يف بعض مناطق اململكة، يقوم اجملزئ بتقدمي طلب جت

 .لس تكامل أ شغال التجهزي
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لكن يف الوقت الراهن ويف كثري من املناطق، يالحظ تشدد ال دارة يف 

ذ أ صبحت ترفض هذا النوع من الطلبات وتلزم  منح رخص التجديد، ا 

الطالب بتقدمي ملف متاكمل قصد احلصول عىل رخصة جديدة ل حداث 

عد القانون لنتفاء افرتاض التجزئة، مما جيعل ترصف ال دارة خمالفا لقوا

وترصف . مرشوعية الغاية وانعدام السبب ك راكن جوهرية يف القرار ال داري

زاةل أ اثر هذا  ىل حسهبا القرار ال داري من حيث ا  ال دارة يف هذه احلاةل مييل ا 

. القرار ابلنس بة للمس تقبل واملايض عىل حد سواء ليصري القرار ك ن مل يكن

ىل املسادوهذا يؤ  س مببدأ  عدم رجعية ال عامل ال دارية وابلتايل فترصف ي ا 

ىل ال رضار مبصاحل  ىل هذا املبدأ  ويؤدي ا  ال دارة يف مثل هذه احلالت ييسء ا 

 .وحقوق املستمثرين

كام أ نه يف معظم ال حيان، تكون مشاريع التجزئات اليت انهتت مدة 

مقتضيات صالحية رخصها ومل تس تمكل ال شغال بشأ هنا، مدجمة لكيا مضن 

واثئق التعمري السارية املفعول، علام أ ن هذه املشاريع قامئة يف الواقع ومطابقة 

 .تطابقا اتما مع هذه املقتضيات
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وتبعا ذلكل، فتجديد الرخص يكون تطبيقا لقواعد أ مرة مقيدة تنعدم فهيا 

 .سلطة ال دارة التقديرية من حيث املنح أ و املنع

نوميكن القول  ارة لهذه احلقوق يشلك اغتصااب حلقوق عدم مراعاة ال د ا 

مكتس بة، ول يتفق واملصلحة العامة بل يفقد الناس الثقة والاطمئنان عىل 

اس تقرار حقوقهم وضياع مصاحلهم، وهيدم ما أ جنزوه فوق مشاريعهم من 

 .أ شغال وجتهزيات ختص الش باكت العمومية

رادة ومسؤولية  وأ حياان، يكون هناك حدوث سبب أ جنيب خارج ا 

يقاف ال شغال الاضطرارية، مما يشلك  املستمثرين، واس تحاةل دفع حالت ا 

كراها حقيقيا حيول دون الاس تفادة من أ جل ثالث س نوات اكمةل   .ا 

طاةل امليعاد املقرر قانوان،  يقاف أ و ا  ىل ا  والثابت أ ن القوة القاهرة تؤدي ا 

ن اكنت كقاعدة عامة مقررة مبوجب أ حاكم القانون لس امي  أ ن القوة القاهرة وا 

ن بعض ال نظمة القانونية اخلاصة قد تضمنهتا وفصلت بعض أ حاكهما  املدين، فا 

صادر يف  0.12.252بكثري من التدقيق كام هو احلال ابلنس بة للمرسوم رمق 

املطبقة عىل  ابملصادقة عىل دفرت الرشوط ال دارية العامة 0216ماي  12

ماكنية متديد أ جل التنفيذ  24صفقات ال شغال، اذلي أ شار يف املادة  ىل ا  منه ا 
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وعند الاقتضاء الفسخ يف حالت القوة القاهرة ومهنا عىل اخلصوص رداءة 

 .أ حوال الطقس والظواهر الطبيعية ال خرى

والواقع أ ن قيام السبب ال جنيب تودلت عنه مؤخرا قناعة اتمة دلى 

ت احلكومية ورغبة أ كيدة ل جياد تطبيق معيل حلالت ال يقاف السلطا

 -وهو ما مت ترصيفه مبوجب ادلورية الصادرة عن وزارة ادلاخلية. الاضطرارية

اليت نصت يف  0215يوليو  21بتارخي  1229حتت عدد  -مديرية املالية احمللية

لنس بة ملشاريع يتعني ال خذ بعني الاعتبار اب" :عىل أ نه الفقرة ما قبل ال خرية

يقاف ال شغال الاضطرارية وعدم احتساب مدد  التجهزي املرخصة حالت ا 

 24-26من القانون  20التوقف مضن مدة ال عفاء املنصوص علهيا يف املادة 

  ."املتعلق ابجلباايت احمللية

وتبعا ملا س بق، فكيف يس تقمي القول بعدم احتساب مدد التوقف مضن 

حني يمت التغايض عن ذكل ول يمت ال خذ بعني  مدة ال عفاء اجلبايئ، يف

من  11الاعتبار نفس املدد مضن أ جل ثالث س نوات املقررة مبقتىض املادة 

 .09-52القانون رمق 



 8 

      فريق التجمع الوطين لألحرار                                                                                                                                                                 جملس املستشارين                                                                                                 –الربملان  

 

ن هذا املقرتح جاء ليك جيسد واقعا حقيقيا معاشا يف قطاع  لهذا فا 

قالع التمنوي يف البالد، ليعرب عن رغبة  اسرتاتيجي يشلك اليوم رافعة لال 

ملحة ومطلب جامعي ل صالح ترشيعي تفرضه الرضورة القصوى لتحفزي 

الاستامثر، والتفاعل الاجيايب مع ما يقتضيه النظام العام الاقتصادي من يقظة 

واحرتاس شديدين تفاداي لتضييع فرص استامثرية خللق الرثوة وفرص الشغل، 

 .ىل مخس س نواتوذكل برفع مدة صالحية ال ذن يف القيام ابلتجزئة العقارية ا  
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المتعلق بالتجزئات  09.52من القانون رقم  11بتغيير وتتميم المادة مقترح قانون يقضي 

 العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 :مادة فريدة

لتجزئات املتعلق اب 09.52من القانون رمق  11تغري وتمتم كام ييل مقتضيات املادة    

 1.50.4العقارية واجملموعات السكنية وتقس مي العقارات والصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 .﴾1550يونيو  14﴿ 1210من ذي احلجة  19صادر يف 

 11المادة 

ذا انقضت مخس س نوات    يلغى ال ذن يف القيام ابلتجزئة سواء اكن رصحيا أ م مضنيا ا 

ليه يف املادة الثامنة ابتداء من اترخي تسلميه أ و من اتر خي انهتاء أ جل ثالثة أ شهر املشار ا 

لهيا يف املادة  من هذا  19أ عاله، دون أ ن يكون اجملزئ قد أ جنز أ شغال التجهزي املشار ا 

  .القانون

حيتسب هذا ال جل ابتداء من اترخي تسلمي ال ذن يف القيام ابلتجزئة أ و من اترخي  

ليه  يف املادة الثامنة أ عاله، وتقتطع منه لك فرتة توقف انهتاء أ جل ثالثة أ شهر املشار ا 

 :ل شغال التجهزي والهتيئة، مت لل س باب التالية

 لسبب معترب ومثبت اكنت ال دارة وراءه بشلك مبارش واكنت عىل عمل بوقوعه؛ 

 بسبب قوة قاهرة معتربة ومثبتة اكل مطار والكوارث الطبيعية وغريها؛ 

 طلبات التعديل املدخةل عىل مرشوع التجزئة من  أ و بسبب أ جال ادلراسة والبث يف

 طرف اجملزئ؛
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 .يف مجيع ال حوال، ل ميكن احتساب لك مدة توقف فوق الس نة

بعد انرصام ال جل احملدد يف الفقرة ال وىل أ عاله، وحىت يتس ىن للمجزئ اس تئناف 

ف، رشط أ ن أ شغال التجهزي، ميكن جتديد ال ذن يف القيام ابلتجزئة دون دراسة جديدة للمل

ال شغال املنجزة مطابقة "تكون التجزئة مدجمة يف وثيقة التعمري السارية املفعول، وتكون 

 .من ال جناز 92%لرخصة التجزئة ال صلية وجتاوزت نس بة 

ترسي نفس ال حاكم أ عاله عىل التجزئات اليت تنجز ال شغال املتعلقة هبا موزعة عىل 

 .أ شطر


