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حمان الرحيم بسم هللا الر   
                                                                                    

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

 

أيشرفن   عي  أعرض  املوقرن  مجلسنا  الذي    نص لى  عدته  أالتقرير 

ال دراستها  لجنة  بمناسبة  االساسية  والبنيات  الترابية  والجماعات  داخلية 

القانون   للجماعات    57.19رقم  ملشروع  العقارية  األمالك  بنظام  يتعلق 

 الترابية. 

في   القانون  هذا  مشروع  اللجنة  بتاريخ  ا  هاتاجتماع تدارست    7املنعقدة 

وبحضور 2021  يونيو14و10 اللجنة،  رئيس  شد  أحمد  السيد  برئاسة   ،

  نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية.السيد 

هذا  من خاللهأن في بداية االجتماع األول ألقى السيد الوزير عرضا أكد  

رقم  امل قانون  للجماعات    57.19شروع  العقارية  األمالك  بنظام  املتعلق 

يهدف إطار  إل  الترابية،  وتوفير  األمالك  هذه  على  املطبقة  القواعد  تحديد  ى 
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نوني لتدبيرها تدبيرا معقلنا يضمن لها الحماية وحسن االستغالل ويمكنها  قا 

 من املساهمة في مشاريع التنمية املحلية. 

أنه   ببالدنا،   في  يندرجوأوضح  الالمركزية  نظام  إصالحات  مواصلة  إطار 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، حب  تنفيذا للتوجيهات السامية لصا 

تعزيز إلى  القوانين   الرامية  صدور  بعد  والسيما  الترابية  الجماعات  دور 

تدخلها،  مجال  من  عت  ووسَّ هامة،  اختصاصات  لها  أسندت  التي  التنظيمية 

العمومية واملرافق  األساسية  كالتجهيزات  حيوية  قطاعات  يرمي ليشمل  كما   ، 

قانون  نظام  وضع  مإلى  لي  العقارية  لألمالك  مع وحد  يتالءم  الترابية  لجماعات 

إلى  مقتضي ويهدف  الترابية،  للجماعات  التنظيمية  والقوانين  الدستور  ات 

وتنمية   عليها  واملحافظة  مراقبتها  وتعزيز  األمالك  هذه  تدبير  أساليب  تحسين 

 منتوجها. 

يأتي    قانون  املشروع  هذا  أن  الوأبرز  القوانين  ملقتضيات  يمية  تنظتنزيال 

وال سي الترابية،  املادة  للجماعات  القانون   222ما  رقم    من    111.14التنظيمي 

بالجهات رقم    200واملادة    ،املتعلق  التنظيمي  القانون  املتعلق    112.14من 



 57.19رقم ن تقرير حول مشروع قانو –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  -ستشارين مجلس الم –البرلمان 

 

 

 

7 

  

واملادة   واألقاليم  رقم    209بالعماالت  التنظيمي  القانون  املتعلق   113.14من 

 بالجماعات، 

الستكمال الترسانة القانونية املؤطرة    يأتي  قانون   هذا املشروع  وأشار أن

الت الجماعات  املنظم  لعمل  القانوني  لإلطار  شاملة  مراجعة  خالل  من  رابية 

دورا  تلعب  أن  األمالك  هذه  يمكن  بما  الترابية،  للجماعات  العقارية  لألمالك 

 . أساسيا في التنمية املحلية

الع  وأضاف باألمالك  املتعلق  الحالي  القانوني  ية للجماعات قار أن اإلطار 

على الرغم من التعديالت العديدة ة. و الترابية، يرجع في مجمله إلى عهد الحماي

التي سبق أن لحقت به، فإنه مازال يعرف عدة نواقص مثل غياب مقتضيات  

وبوضع  املحتويات  لسجل  دقيق  وبتقنين  الجماعي  العام  بامللك  خاصة 

أو مؤسسة عمومية وكذا  رى  العقارات رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخ 

با  املتعقلة  والوصايا  الهبات  الترابية. تنظيم  للجماعات  املمنوحة  لعقارات 

والعماالت   الجهات  أمالك  بتدبير  تتعلق  مقتضيات  غياب  إلى  باإلضافة 

د وتعدد مساطر تدبير أمالك الجماعات. َعقُّ
َ
  واألقاليم، عالوة على ت
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جا     التي  االحكام  من  مجموعة  بواستعرض  رقم   ها ء  القانون  مشروع 

العقا   57.19 األمالك  بنظام  املحاور املتعلق  حسب  الترابية،  للجماعات  رية 

 : التالية

  : األحكام املتعلقة باألمالك العامة للجماعات الترابيةأوال

 : األحكام املتعلقة باألمالك الخاصة للجماعات الترابية ثانيا

  .والخاصة للجماعات الترابيةمة أحكام مشتركة تتعلق باألمالك العا  ثالثا:

 نها أ من ش  57.19ي جاء بها مشروع القانون رقم  املقتضيات التوأشار أن      

ن الجماعات الترابية من منظومة قانونية جديدة لتدبير أمالكها العقارية  يتمك

تشكل قطيعة مع اإلطار القانوني الحالي الذي تعود نصوصه املتعددة إلى فترة 

ا سيجعل هذه الجماعات تساهم بشكل فعال في تنزيل النموذج  و مالحماية وه

 التنموي الجديد وتحقيق مغرب الجهات الذي نطمح إليه جميعا. 
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 لسيد الرئيس املحترم،ا

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

امل  والسادة  السيدات  نوه  العامة  املناقشة  إطار  شارون  ستفي 

سيد الوزير أمام قدمه ال بمضامين مشروع القانون، وبالعرض املفصل الذي  

اللجنة،   معالجة أعضاء  قصد  املشروع  بها  جاء  التي  الجوانب  لكافة  شامال 

 اختالالت تدبير األمالك الجماعية وتوضيح األهداف التي يرمي إلى تحقيقها. 

امل  هذا  أهمية  عند  املستشارين  السادة  كلبشرو وتوقف  ة  نع 

العقارات التي تكون في لترابية على  أساسية لتقنين وتعزيز عالقة الجماعات ا

ا يتعلق  حيث  عالقة  أل ملكيتها،  لها  التي  الجماعية  العامة  باملصلحة  مر 

 باملصلحة العامة العليا للبالد. 

امللك  تدبير  يعرفها  التي  املشاكل  إلى  املتدخلين  مختلف  وأشار 

مس على  وخصوصا  أغلب   توى الجماعي  أن  على  مؤكدين  وتحديده،  حصره 

ي من ضبابية وغموض في تدبير هذا الوعاء العقاري  الجماعات الترابية تعان

السادة   بعض  جعل  الذي  الش يء  العقارات،  هذه  بوجود  تجهل  أنها  أو 
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لألمالك  واضحة  وسجالت  خرائط  توفير  بضرورة  يطالبون  املستشارين 

ال العقارات  ضبط  يسهل  حتى  لتتبع جما الجماعية  معها  والتعامل  عية، 

مواكبة هذا املشروع قانون بتكوين أطر الجماعات في    ، كما طالبتتها ومواكب

 عملية تدبير أمالكها. 

قانون سيعزز من   املشروع  أن هذا  املستشارين على  السادة  أغلب  وأكد 

تدبي  الترابية من  امللك الجماعي وسيمكن الجماعات  تدبير  ر  شفافية مساطر 

ملجالها ع والتنموي  االقتصادي  التطور  تعزيز  ومن  للعقار  من   قالني  الترابي، 

 خلق عائدات للجماعات الترابية وبالتالي خلق دينامية اقتصادية.

اإلكراهات  بعض  يطرح  قانون  املشروع  هذا  أن  املتدخلين  أحد  وأفاد 

كية مللاملتعلقة بالتعامل مع قوانين التعمير وعدم تجاوز صعوبات نظام نزع ا

ا سلطة  من صالحية  يوسع  أنه  كما  االعتراضات،  أجل  على  وتحديد  لوصاية 

واملجالس   الرئيس  سلطة  على  ينعكس  الذي  األمر  الجماعية،  األمالك  تدبير 

 الجماعية. 

مدة  منذ  منتظرا  كان  قانون  املشروع  هذا  أن  املتدخل  نفس  وأضاف 

تعريف ملكية وى  طويلة ألن الجماعات الترابية تعيش أزمة حقيقية على مست 
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أل  وأنه  تنظيمه،  مستوى  وعلى  الجماعية،  عن العقار  الحديث  يتم  مرة  ول 

امللك  نظام  تأسس  بأن  للجماعات  ويسمح  الجماعية،  العقارية  األمالك 

تدبيرها  في  تساهم  بأن  لها  ويسمح  مثال،  الغابوي  امللك  غرار  على  الجماعي 

 ستساهم في التنمية.  ريةاملصلحة العامة، وتكوين ثروة عقا باستحضار 

روع الذي جاء من أجل فتح باب  ونوه أحد السادة املستشارين بهذا املش 

من  الجماعية  األمالك  تدبير  وإخراج  العمومي،  امللك  الستغالل  املنافسة 

السرية، من خالل التنصيص على عرض السجل الخاص بملك الجماعة على 

ترسيخ مبادئ الشفافية    في  املجلس الجماعي في بداية كل سنة، مما سيساهم

نحو خ توجيهه  الجيدة، وكذا  التنمية  والحكامة  لق فرص االستثمار وتحقيق 

 عوض االستغالل العشوائي أو بمنطق الترضيات. 

نظام  تعزز  التي  القوانين  ترسانة  ضمن  يدخل  أنه  على  التأكيد  وتم 

مما    ها،الالمركزية في التدبير وسيعطى للجماعات إمكانية مهمة لتنمية مداخل

التأخر في إخراج هذا سيساعدها على تدبير شؤونها بأريحية، كما أشار إلى أن  

 القانون فوت على الجماعات فرصة خلق التراكم على مستوى تدبير أمالكها.
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التحفيظ   عن  التخفيض  من  االستفادة  نسبة  بتحديد  املطالبة  وتمت 

مكانية تطبيق  ل إالعقاري لألمالك الجماعية، كما تساءل أحد املتدخلين حو 

 هذا القانون بأثر رجعي.

 ،السيد الرئيس املحترم

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

في إطار جوابه أكد السيد الوزير على أن هذا املشروع قانون جاء في إطار  

يج رصيدا  تشكل  الجماعة  أمالك  أن  يعتبر  جديد،  وتصور  تمنظور  ثمينه  ب 

الترابية  الجماعات  أن  إلى  مشيرا  معقلن،  بشكل  على    وتدبيره  تتوفر  ال  التي 

أمالك عقارية ال يمكن لها أن تقوم بأدوارها رغم جودة االستراتيجيات والبرامج  

 التي من املمكن أن تضعها وتسطرها. 

سنة   البرملان  أمام  وتقديمه  وضعه  تم  القانون  املشروع  هذا  أن  وأفاد 

لك2007 أنه نه  ،  مضيفا  معينة،  ظروف  نتيجة  سحبه  وتم  دراسته،  يتم  لم 

 والدوريات اإلدارية.  ةبنسخ مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمي يقوم
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رؤية  وضع  املنتخب  من  يتطلب  قانون  املشروع  هذا  أن  إلى  وأشار 

لتدبير ديناميكي ملمتلكات   استراتيجية لتوظيف الوعاء العقاري، وإدارة فعالة 

 عوض االقتصار على التدبير املحاسباتي املحض. عة  الجما

ع بدراسة واصدار هذا املشروع قانون باستعجالية نظرا  وطالب باإلسرا

القواعد املطبقة على هذه األمالك   إلى تحديد  أنه سيؤدي  إلى  ألهميته، مشيرا 

نظام   جيد  بشكل  وتدبير  وتنظيم  معقلنا،  تدبيرا  لتدبيرها  قانوني  إطار  وتوفير 

لتدال  امللك إفادة  أكثر  مقتضياته  ستكون  كما  الترابية،  للجماعات  بير عام 

 وتثمين هذا امللك العقاري. 

العقارية  األمالك  حماية  رأسها  وعلى  األساسية  أهدافه  عند  وتوقف 

وضمان حسن استغاللها، وكذا الحد من الترامي على امللك للجماعات الترابية  

فرص  خلق  لغرض  وتثمينه  جيداس  الجماعي  مستثمرين   ةتثمارية  وجلب 

امل التنمية  مشاريع  في  وتعزيز  للمساهمة  تدبيرها  أساليب  وتحسين  حلية، 

 مراقبتها واملحافظة عليها. 
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على   الوصاية  أوبخصوص  الجماعي  امللك  يتعلق    وضحتدبير  األمر  أن 

املجالس   رؤساء  وكذلك  والعمال  للوالة  االختصاص  يمنح  مشترك  بتدبير 

ص االحتالل املؤقت دون البناء مؤكدا على أن الوزارة تتجه يخ  الجماعية فيما 

 ي منحى تبسيط املساطر لكن بالتدرج.ف

امللك الجماعي تختلف من  واالختالالت التي يعرفها    شاكل املكما أفاد أن  

جماعة إلى أخرى وأن هذا القانون جاء للتغلب على هذه االكراهات املطروحة،  

وفق   شفافية  أكثر  األمور  تبين  دفا وجعل  ومحددة  مضبوطة،  تحمالت  تر 

 الواجبات والحقوق. 

على  عملية    وأكد  ستواكبها  واصداره  القانون  على  املصادقة  عملية  أن 

به امللتزم  الزمني  الحيز  وفي  التطبيقية  النصوص  منه    ،إصدار  تستفيد  حتى 

نحو   تثمين أمالكها والحفاظ عليها وتوجيهها  أقرب اآلجال قصد  في  الجماعات 

  ار وتنمية مجاالتها الترابية.تثم فرص االس
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 السيد الرئيس املحترم؛ 

 والسادة الوزراء املحترمون؛ات السيد

 ن املحترمون؛السيدات والسادة املستشارو 

بتعديالت    الفرق واملجموعات البرملانية  رملاني تقدمتواعماال لحق التعديل الب   

 تعديال توزعت حسب مصدرها كالتالي:  43 بلغ مجموعها 

 تعديال؛  5: عدالة والتنميةال فريق ▪

 تعديال؛ 5الفريق الحركي:  ▪

 تعديال.   33: د اللطيف اعمو وعدي شجري باران ع املستش  ▪

بتاريخ       املنعقد  االجتماع  في واملخصص    2021يونيو    14وفي   للبت 

مشروع    التعديالت مواد  على  بنظام   57.19رقم  القانون  والتصويت  يتعلق 

للجماعات العقارية  وعلى    اللجنةصادقت  ،  الترابية  األمالك  شروع  املعليه 

 إلجماع.با  معدل  قانون برمته 
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 وزير الداخلية  عـــــرض السيــد 
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 اململكة املغربية 

 ة الداخلية ار وز

*********** 

 تدخل السيد الوزير   

 

 

   رية  بنظام األمالك العق ا المتعلق    57.19لتقديم مشروع الق انون رقم  
  للجماعات الترابية 

 

  أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية 

  بمجلس المستشارين 
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 بسم هللا الرحامن الرحي 

  املرسلي   الم عىل أ رشفوالصالة والس 

  وعىل أ هل وحصبه 
 

، يس احملرتم الرئ   الس يد   

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

 

رقم   القانون  مشروع  املوقرة،  لجنتكم  أمام  اليوم،  أقدم،  أن  املتعلق    57.19يشرفني 

على هذه  بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية، والذي يهدف إلى تحديد القواعد املطبقة  

لها الحماية وحسن االستغالل ويمكنها   دبيرا معقلنا يضمناألمالك وتوفير إطار قانوني لتدبيرها ت

 من املساهمة في مشاريع التنمية املحلية. 

تنفيذا   ببالدنا،  الالمركزية  نظام  إصالحات  مواصلة  إطار  في  املشروع  هذا  ويندرج 

، الرامية إلى تعزيز دور سادس نصره هللالصاحب الجاللة امللك محمد الللتوجيهات السامية  

ا بعد صدور القوانين التنظيمية التي أسندت لها اختصاصات هامة،  ت الترابية والسيمالجماعا

عت من مجال تدخلها، ليشمل قطاعات حيوية كالتجهيزات األساسية واملرافق العمومية  .ووسَّ

الترابي  للجماعات  التنظيمية  القوانين  ملقتضيات  املادة  وتنزيال  سيما  وال  من    222ة، 

  112.14من القانون التنظيمي رقم    200بالجهات واملادة  املتعلق    111.14م  القانون التنظيمي رق

املتعلق بالجماعات،    113.14من القانون التنظيمي رقم   209املتعلق بالعماالت واألقاليم واملادة  

موحد لألمالك العقارية للجماعات يهدف إلى وضع نظام قانوني    57.19فإن مشروع القانون رقم  
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يتالء  الدسالترابية  مقتضيات  مع  إلى م  ويهدف  الترابية،  للجماعات  التنظيمية  والقوانين  تور 

 تحسين أساليب تدبير هذه األمالك وتعزيز مراقبتها واملحافظة عليها وتنمية منتوجها.

ال لعمل  املؤطرة  القانونية  الترسانة  املشروع الستكمال  هذا  يأتي  من  و  الترابية  جماعات 

ا  لإلطار  شاملة  مراجعة  لأل خالل  املنظم  يمكن  لقانوني  بما  الترابية،  للجماعات  العقارية  مالك 

التنمية املحلية، وأن تصبح مصدرا هاما لتحقيق موارد  تلعب دورا أساسيا في  هذه األمالك أن 

الجم تمكين  إلى  املشروع  يهدف  كما  للجماعات.  بالنسبة  خاصة  ذاتية  من  مالية  الترابية  اعات 

الالزم لجعلها العقاري  إليها وإنجاز مشاريعها    قادرة على ممارسة  الوعاء  االختصاصات املوكولة 

 االستثمارية والتجهيزات األساسية ومختلف املرافق العمومية املحلية. 

للجماعات  العقارية  باألمالك  املتعلق  الحالي  القانوني  اإلطار  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

الرغم  الترابي وعلى  الحماية.  عهد  إلى  مجمله  في  يرجع  العدة،  التعديالت  أن  من  سبق  التي  يدة 

الجماعي  العام  بامللك  نواقص مثل غياب مقتضيات خاصة  يعرف عدة  مازال  فإنه  به،  لحقت 

وبتقنين دقيق لسجل املحتويات وبوضع العقارات رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو  

لترابية.  منوحة للجماعات ا ا تنظيم الهبات والوصايا املتعقلة بالعقارات املمؤسسة عمومية وكذ

هذا باإلضافة إلى غياب مقتضيات تتعلق بتدبير أمالك الجهات والعماالت واألقاليم، عالوة على 

د وتعدد مساطر تدبير أمالك الجماعات. َعقُّ
َ
  ت
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مون، والسادة السيدات  المستشارون المحتر

ابية،  ارية للجماعات التر املتعلق بنظام األمالك العق  57.19القانون رقم    لقد جاء مشروع

 بمجموعة من األحكام التي يمكن استعراضها حسب املحاور التالية. 

 الترابية. أول: األحكام املتعلقة باألمالك العامة للجماعات 

للجما العامة  األمالك  لتدبير  جديد  قانوني  نظام  وضع  على  املشروع  عمل  عات لقد 

للم املنظمة  املقتضيات  إعمال  عوض  للدولة  الترابية،  العمومي  حاليا، لك  العمل  بها  الجاري 

وذلك لضمان حسن تدبير هذا املجال الهام. فامللك العام للجماعات الترابية يختلف من حيث  

املدار   داخل  املواصالت  طرق  من  معظمه  في  يتكون  إذ  الدولة  ملك  عن  ومكوناته  مشتمالته 

بلدية واملساحات  ملحلية واألسواق الوشبكات اإلنارة والتطهير وبعض املرافق العامة ا الحضري  

تتطلب   والتجهيزات  املرافق  وهذه  القروية.  باملناطق  واألسواق  العمومية  والساحات  الخضراء 

العمومي  امللك  على  املطبقة  تلك  عن  تختلف  تدبيرها،  لحمايتها وحسن  قانونية خاصة  قواعد 

 . طاع التجهيز والنقلملطارات واملوانئ والطرق السيارة التي يديرها قللدولة، مثل ا 

ومعايير   الترابية  للجماعات  العام  للملك  تعريفا  القانون  مشروع  وضع  فقد  ذلك،  ألجل 

على   عمل  كما  امللك.  هذا  ومشتمالت  مكونات  بعض  املشروع  ن  وبيَّ الخاص.  ملكها  عن  تمييزه 

التي تميز، بص العامة، حيث ال يجوز تفو تأكيد قواعد الحماية  امللكية  أو فة خاصة، نظام  يته 

بال  عينية  امتالكه  حقوق  عليه  تترتب  أن  يمكن  ال  كما  ملكيته،  نزع  أو  عليه  الحجز  أو  تقادم 

 عقارية وال أية حقوق أخرى بما فيها الحق في األصل التجاري.
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تب تم  الترابية،  للجماعات  العامة  األمالك  على  املحافظة  تحسين  إجراءات وبغية  سيط 

لتأشير على املقررات املتعلقة بها من ج منها، حيث أضحى ا الترتيب ضمن هذه األمالك واالستخرا 

عامل  أو  الجهة  والي  اإلداري،  الالتمركز  ميثاق  روح  مع  وانسجاما  الحالة  حسب  اختصاص، 

ض،   العمالة أو اإلقليم بعد أن كانت املصادقة على هاتين العمليتين تتم بمرسوم، قبل أن ُيفوَّ

 اخلية. فيما بعد، هذا االختصاص إلى وزير الد

إلى ذلك، مسطرة خاصة بالتحديد اإلداري للملك العام  كما تضمن امل شروع، باإلضافة 

عوض   الترابية،  الجماعة  مجلس  لرئيس  بقرار  العملية  هذه  تتم  حيث  الترابية،  للجماعات 

حما تعزيز  وبغية  السابق.  في  به  معموال  كان  كما  مع  مرسوم  الترابية  للجماعة  العام  امللك  ية 

للغير، صيانة الحق العام    وق املستحقة  امللك  يقترح املشروع مسطرة مبسطة لتحفيظ عقارات 

 التي خضعت لعمليات التحديد اإلداري. 

من جانب آخر، وبخصوص استغالل امللك العام للجماعات الترابية، فقد سعى املشروع  

امل باالحتالل  الترخيص  تأطير  في  إلى  املمنوح  بناء،  إقامة  بدون  العام  للملك  السلطة  ؤقت  إطار 

مية لرئيس املجلس، حيث يتم الترخيص بموجب قرار لهذا األخير بناء على قرار تنظيمي  التنظي

 يتخذ بعد مداوالت املجلس. 

ولتنمية منتوج امللك العمومي للجماعات الترابية، تم إقرار مبدأ املنافسة عند استغالله  

مع ضبط وتحديد  صناعية أو مهنية،    االحتالل املؤقت بإقامة بناء ألغراض تجارية أو  عن طريق

وذلك   العمومية،  املرافق  وسير  العامة  املنفعة  تقتضيها  التي  الحاالت  في  بالتراض ي  الترخيص 

 لتدارك الغموض والنقص الحاصل في النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها حاليا.
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التدبير املفوض على االحتالتطبيق مقتضيات عق  كما تم إقرار مبدأ  للملك  د  ل املؤقت 

ام الجماعي الالزم إلنجاز الغرض من التدبير املفوض ملرفق عام أو منشأة عامة، تماشيا مع  الع

 ما يجري العمل به بالنسبة للملك العمومي للدولة. 

الترابية للجماعات  العام  امللك  فوق  مهمة  استثمارات  إقامة  مشروع ولتشجيع  عمل   ،

لحساب الجماعة الترابية أو مشروع    اط مرتبط بمرفق عامالقانون، من جهة، في حالة إنجاز نش

  40إلى    20ذي نفع عام يدخل في نطاق اختصاصاتها، على رفع مدة االستغالل االستثنائية من  

األ  التنازلي لالستثمارات وبلورة استراتيجيات طويلة  لتدبير  سنة، وذلك لتمديد مدة السداد  مد 

األمالك. امل   هذه  عمل  أخرى،  جهة  ضماناومن  منح  على  رخصة  شروع  من  للمستفيدين  ت 

السحب   قرار  تعليل  بإلزام  وذلك  العامة  املنفعة  ألسباب  سحبها  حالة  في  املؤقت،  االحتالل 

وتمكين هؤالء املستفيدين من مطالبة الجماعة الترابية بتعويض عن الضرر الذي قد يلحقهم  

 السحب.  جراء هذا 

الدور االقتصادي للملك  ات ترمي إلى تدعيم  ويتبين من خالل ما سبق أن هذه املقتضي 

لهذه  الذاتية  املوارد  لدعم  مداخيله  وتحسين  استغالله،  وتنظيم  الترابية  للجماعات  العام 

 الجماعات.

 . ثانيا: األحكام املتعلقة باألمالك الخاصة للجماعات الترابية 

زه عن امللك  د مفهوم امللك الخاص لتمييعلى تحدي  57.19ن رقم  لقد عمل مشروع القانو 

م، وإقرار مسطرة موحدة بالنسبة للمزايدة العمومية، سواء بالنسبة لعمليات التفويت أو العا
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الكراء، تتالءم وطبيعة هذه األمالك. مع الحرص على ضرورة املوافقة القبلية ملجلس الجماعة  

الت دفتر  على  املعنية  اللالترابية  طرف  من  املقترحة  االفتتاحية  واألثمنة  اإلدارية حمالت  جنة 

 قييم قبل إجراء املزايدة العمومية.للت

املتعلقة   بالتراض ي  والكراء  التفويت  مسطرة  القانون  مشروع  يوضح  اإلطار،  هذا  وفي 

فيها  يمكن  التي  االستثنائية  الحاالت  تحديد  خالل  من  الترابية  للجماعات  الخاصة  باألمالك 

 العامة ذلك.  ما تقتض ي املنفعةماعة الترابية اللجوء إلى التعاقد بالتراض ي عند للج

الترابية،   للجماعات  الخاصة  العقارية  األمالك  استغالل  مساطر  تبسيط  جانب  وإلى 

يتوخى املشروع تقوية وتدعيم املنافسة عند تفويت هذه األمالك أو كرائها للحصول على أحسن  

مردوديتها   لتحسين  في ضمانالعروض،  فعالة  بكيفية  للمساهمة  مداخيلها  االستقالل    وتعزيز 

 ي لهذه الوحدات الترابية. املال

على  القانون  مشروع  نص  الترابية،  للجماعات  الخاصة  األمالك  تفويت  منتوج  ولتثمين 

وجوب رصد هذا املنتوج إلنجاز مشاريع استثمارية، باإلضافة إلى تكوين احتياطات عقارية. علما 

كفاعل رئيس ي على  الضطالع بدورها،  ء الرصيد العقاري سيمكن الجماعات الترابية من ا بأن إغنا

 مستوى العمل العمومي وتوفير وتحسين الخدمات املقدمة للمواطنات واملواطنين. 

 

 

  



 57.19رقم ن تقرير حول مشروع قانو –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  -ستشارين مجلس الم –البرلمان 

 

 

 

24 

  

 . ثالثا: أحكام مشتركة تتعلق باألمالك العامة والخاصة للجماعات الترابية

امل املقتضيات  في  الحاصل  النقص  مملعالجة  في  بها  املعمول  املساطر  ببعض  جال تعلقة 

فيما يتعلق باألمالك العامة أو األمالك الخاصة، جاء املشروع بمجموعة    ر املمتلكات سواءتدبي 

  من االحكام املشتركة الهامة.

فقد   األخيرة،  هذه  أمالك  تدبير  على  الترابية  الجماعة  مجلس  مراقبة  ولتقوية  وهكذا، 

ا  في  النظر  املشروع  املحتويات  أعاد  سجل  وتحيين  مسك  تؤطر  التي  إلزام  ملقتضيات  تم  حيث 

التي تطرأ على هذا السجل، ليصير وثيقة  الر  بالتغييرات  ئيس بالقيام كل سنة، بإخبار املجلس 

 إلزامية وأساسية لتدبير األمالك وحمايتها.

الجماعة على حقوق  للحفاظ  والوصايا  بالهبات  تتعلق  بمقتضيات  أيضا  املشروع   وجاء 

بها. املتعلقة  للعقارات  مق  الترابية عند حيازتها  إدراج  تم  في وقد  املقررة  الشروط  يلغي كل  تض ًى 

السارية   التعمير  وثائق  في  عليه  املنصوص  التخصيص  مع  املتعارضة  الوصية  أو  الهبة  عقد 

 املفعول بالنسبة للعقارات موضوع الهبة أو الوصية. 

ات وضع أمالك الجماعة الترابية رهن  كما تضمن املشروع كذلك مقتضيات تخص عملي

امة ومع تحديد شروط هذا الوضع وكذا مسألة استرجاع األمالك خاص املعنوية العة األشإشار 

بعد انتفاء الغرض الذي خصصت له. والهدف من هذه املقتضيات هو تنظيم تخصيص هذه 

ال الترابية األخرى واملؤسسات  الدولة والجماعات  لفائدة مصالح   باملجان وملدة عمومية  األمالك 

 محددة.
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مون،المستشارون الم  والسادة السيدات  حتر

لقد أبانت التقارير املنجزة من طرف املفتشية العامة لإلدارة الترابية واملجالس الجهوية  

للحسابات على عدم قيام الجماعات الترابية على تسوية الوضعية القانونية ألمالكها مما يجعل  

لل األخيرة عرضة  التهذه  دون  يحول  األمر  هذا  أن  كما  الغير  مع  للنزاعات  األمثل  ممتلكات  دبير 

 العقارية وتثمين مواردها.

يقترح  ألمالكها،  القانونية  الوضعية  تسوية  على  الترابية  الجماعات  لتشجيع  وسعيا 

املشروع، اإلذن بتفويت قطع أرضية في ملك الدولة الخاص لفائدة الجماعات الترابية باملجان،  

 الجماعات القروية فقط. فيد منه سابقا ص لبناء مقراتها، تعميما لإلجراء الذي كانت تستتخص

كما تضمن املشروع مقتضيات تهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء كل ضريبة أو 

رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع محلي فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو  

املتعل علىالعمليات  بها  املرتبطة  والدخول  العقارية  بأمالكها  ال  قة  امللك  للدولة  غرار  خاص 

  واألوقاف العامة.

أما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم واالقتطاعات الضريبية ذات الطابع الوطني، وعالوة 

من املدونة العامة للضرائب، فإن وزارة الداخلية قد    129على االعفاءات املنصوص عليها باملادة  

اإلدارة   واملالية وإصالح  االقتصاد  وزارة  بمشروع  راسلت  مقتضيات  إلدراج  املقبل  املالية  قانون 

 تهدف إلى:
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إعفاء نقل ملكية العقارات التابعة للجماعات الترابية السابقة، إلى الجماعات الترابية   •

واألتاوى  والرسوم  الحقوق  كل  من  الترابية،  للجماعات  ضم  أو  تقسيم  إثر  املحدثة 

 ساهمات املحصلة لفائدة الدولة؛ وامل

ا  • إعفاء  التراب وأيضا،  آخر  لجماعات  اقتطاع ضريبي  أو  رسم  أو  كل ضريبة  أداء  من  ية 

يكون له طابع وطني فيما يخص جميع تصرفاتها وأعمالها والعمليات املتعلقة بأمالكها 

 .العقارية والدخول املرتبطة بها

نفس   من  الترابية  الجماعات  تمكين  بهدف  الخاص(  وذلك  )امللك  للدولة  املمنوحة  االمتيازات 

 وقاف العامة.ولأل 

في نفس السياق، جاء املشروع بمقتضيات جديدة، تتمثل، من جهة، في السماح بنقل و

والجماعات(   واألقاليم  والعماالت  )الجهات  القائمة  الترابية  للجماعات  العقارية  األمالك  ملكية 

ذف ي تحل محلها في حالة ضم أو تجميع أو إحداث أو حإلى الجماعة أو الجماعات الترابية الت

ت الترابية، باملجان وبدون إجراءات شكلية؛ ومن جهة ثانية، في إعفاء نقل ملكية  هذه الجماعا

 هذه العقارات من واجبات التقييد في الرسوم العقارية. 

األم إلى  فاإلعفاء من أداء رسوم التحفيظ عند نقل هذه األمالك من الجماعات الترابية  

من   سيمكن  املحدثة،  الترابية  اإلشكاال الجماعات  عمليات تجاوز  طرحتها  وأن  سبق  التي  ت 

التقسيم اإلداري، خاصة على مستوى الجماعات الحضرية الكبرى سابقا، التي عرفت الرجوع  

لهذه   ملكيتها  آلت  التي  للعقارات  القانونية  الوضعية  تسوية  أعاق  املدينة، مما  نظام وحدة  إلى 

 ة عليها.لجماعات وكذا عرقلة العديد من املشاريع املبرمج ا 
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الجماعات ووفق   إعفاء  تخص  مهمة  مقتضيات  القانون  مشروع  اقترح  املنظور،  نفس 

مطالب   كل  إدراج  عن  املستحقة  العقارية  األمالك  على  املحافظة  وجيبات  أداء  من  الترابية 

الع كل  وعن  والخاصة  العامة  بأمالكها  املتعلقة  املرتبطة  التحفيظ  التقييد(  أو  )اإليداع  مليات 

للجماعاباألمالك   االقتناء  العامة  عقود  تقييد  أو  إيداع  عمليات  إلى  باإلضافة  هذا  الترابية،  ت 

أي   2015دجنبر    31بعوض أو بدون عوض لفائدة امللك الخاص للجماعات الترابية املبرمة قبل  

 ترابية حيز التنفيذ. قبل دخول القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات ال

ال   ستشجع،  املقتضيات  الجماعا وهذه  على  محالة،  الجماعات،  وخاصة  الترابية،  ت 

تسوية الوضعية القانونية ألمالكها، وذلك من خالل تحفيظ عقاراتها وتحيين رسومها العقارية 

 باملجان. مما سيعفيها من أداء مبالغ مالية باهظة يتطلبها إنجاز هذه العمليات. 

مون، والسادة اتالسيد  المستشارون المحتر

امل من شأن  التيإن  رقم  ج  قتضيات  القانون  بها مشروع  الجماعات   57.19اء  تمكن  أن 

القانوني  العقارية تشكل قطيعة مع اإلطار  لتدبير أمالكها  الترابية من منظومة قانونية جديدة 

ما سيجعل   الحماية وهو  فترة  إلى  املتعددة  تعود نصوصه  الذي  تساهم الحالي  الجماعات  هذه 

 د وتحقيق مغرب الجهات الذي نطمح إليه جميعا. التنموي الجدي بشكل فعال في تنزيل النموذج

تلكم أيها السيدات والسادة هي أهم غايات ومضامين مشروع القانون املعروض أمامكم، 

حات والذي ستغنيه مناقشاتكم لتجعل منه مشروعا متكامال، ولبنة أخرى لتدعيم صرح اإلصال 
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وا  النيرة  القيادة  ظل  في  ببالدنا  امللك التشريعية  لصاحب  لتوجيهات  السامية  امللك ية  الجاللة 

 .السادس نصره هللا وأيده محمد

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.        
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 اللجنة   على ن كما أحيل  مشروع القانو 
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 57.19مشروع قانون رقم 

 ترابيةيتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات ال

 القسم األول 

 أحكام عامة 

 املادة األولى 

يهدف هذا القانون إلى تحديد نظام األمالك العقارية للجماعات الترابية والقواعد املطبقة عليها، وذلك تطبيقا ألحكام املادة  

ملتعلق بالعماالت  ا  112.14من القانون التنظيمي رقم    200املتعلق بالجهات واملادة    111.14من القانون التنظيمي رقم    222

 املتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي رقم  209ألقاليم واملادة وا

 2املادة 

 تتكون أمالك الجماعات الترابية من أمالك تابعة مللكها العام وأمالك تابعة مللكها الخاص. 

 ترابية جميع العقارات :  الجماعات التشمل أمالك  

 أجل املنفعة العامة؛ريق نزع امللكية من  املقتناة بالتراض ي أو عن ط  -

 املكتسبة ملكيتها عن طريق املبادلة ؛  -

 املنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية ؛  -

 طبيقا ملقتضيات تشريعية؛ ى الجماعات الترابية تاملنقولة ملكيتها إل -

 ؛  لوصايا ا ت أو رابية عن طريق الهبا ها إلى الجماعات الت املنقولة ملكيت   -

 املكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة املستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل. -

 3 املادة

 .ألمالكها التابعة العقارات  جميع فيه تقيد يات،للمحتو  سجل  ترابية جماعة كل صعيد على يمسك

 .الترابية بالجماعة  الخاصة  األمالك  اآلخر وفي العامة األمالك أحدهما  في تقيد قسمين  إلى ياتاملحتو  سجل  ويقسم

 خالل عليه تطرأ التي  بالتغييرات املجلس وإخبار  وتحيينه، املحتويات سجل مسك الترابية الجماعة  مجلس رئيس يتولى

 .املكلف بحاس امل إلى املحين لسجلا من نسخة تبلغ .سنة كل املجلس يعقدها التي األولى العادية دورةلا

 يتضمنها  أن يجب  التي  والبيانات املحتويات  سجل  نموذج باملالية،  املكلف  والوزير الداخلية لوزير  مشترك  بقرار يحدد

 .مسكه وكيفيات
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 الثاني القسم

 ية رابالت للجماعات العام امللك

 األول  الباب

 عامة  أحكام

 4 املادة

 لتسيير أو  العموم قبل من  املباشر لالستعمال واملخصصة تمتلكها التي  العقارات عجمي الترابية، ماعاتللج العام  امللك  ضمن تدخل

  : سيما ول عمومي، مرفق

  ؛ وملحقاتها الطرق  -

  ؛  والفلكلورية الثقافية للتظاهرات املخصصة كاملساحات املختلفة ةباحامل واملساحات األلعاب وميادين العامة  الخضراء املساحات -

 ؛  والرياض ي  والجتماعي والثقافي اإلداري  لالستعمال املخصصة يةمومالع التجهيزات -

 .والتطهير للشرب الصالح واملاء العمومية اإلنارة وتجهيزات منشآت -

 5 املادة

 أو عقارية عينية حقوق  موضوع يكون  أن يمكن ول بالتقادم، ملكهت أو عليه الحجز أو تفويتلا الترابية للجماعات العام امللك يقبل ل

 .التجاري  األصل في الحق  سيما ل  أخرى، حقوق  أية

 6 املادة

 بعد   يتخذ الترابية، الجماعة مجلس  لرئيس قرار  بموجب العام ملكها ضمن الترابية  للجماعة الخاص للملك التابعة األمالك ترتب

 .املعني  املجلس مداولت

 تجهيزات لستقبال واملخصصة الترابية  الجماعة تمتلكها التي  رضيةأل ا القطع  القانون  حكمب ترتب السابقة،  الفقرة  أحكام من استثناء

 .الذكر السالفة والتهييئات التجهيزات إنجاز بمجرد الترابية، للجماعة  العام امللك في للتعمير، وثيقة بمقتض ى  عمومية وتهييئات

  الثاني الباب

 ابيةالتر  للجماعات العام للملك اإلداري  التحديد

 7 املادة

 شهرين ملدة علني  بحث وإجراء مجلسها، مداولت بعد الترابية الجماعة مجلس لرئيس بقرار الترابية للجماعة العام امللك حدود تعين

 .يةالرسم بالجريدة املذكور  التحديد قرار مشروع نشر تاريخ من تبتدئ

 اإلعالنات بنشر لها مأذون  جرائد عدة أو يدةر ج في إعالن بنشر ني،العل  البحث افتتاح قبل املعني  املجلس رئيس يقوم الغاية ولهذه
 بمقر وإيداعه  الرسمية الجريدة في التحديد قرار مشروع نشر إلى فيه ويشار املذكور، البحث واختتام افتتاح تاريخ يتضمن القانونية،

 .ابيةتر ال الجماعة

 .به املتعلق بالتصميم مشفوعا  ،الترابية الجماعة قربم التحديد قرار  مشروع تعليق يتم العلني، البحث مدة خالل
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 للجماعات الوطنية البوابة سيما ول املالئمة، اإلشهار وسائل من  وسيلة أية ذلك، إلى باإلضافة يستعمل،  أن املجلس لرئيس يمكن

 .الترابية

 طرف  من  املعد به  ق امللح والتصميم حديدالت قرار  مشروع  على يطلع  أن  األمر يعنيه من  لكل  يمكن العلني، ثبحال إجراء مدة خالل
 أن يمكنه كما الترابية، الجماعة بمقر الغرض لهذا مفتوح سجل في وتعرضاته مالحظاته يضمن وأن معتمد طبوغرافي مساح مهندس

 .املجلس رئيس إلى لتسلماب إشعار مع الوصول  مضمونة رسالة  بواسطة يوجهها

 .الداخلية لوزير بقرار املحددة الكيفيات وفق يةلماد بطريقة لسابقة ا الفقرة في إليه  املشار السجل  مسك يمكن

 .التحديد بشأن التداول  قبل العلني، البحث خالل عنها املعبر والتعرضات املالحظات بدراسة املعني  الترابية الجماعة مجلس يقوم

 8 املادة

 .ةالرسمي بالجريدة ه،أعال  7 املادة في  إليه املشار الترابية الجماعة  مجلس رئيس قرار شرين

 9 املادة

 بالجريدة نشره تاريخ من  يبتدئ أشهر ستة  أجل  داخل التحديد قرار  على وتعرضاته بمالحظاته يتقدم أن  مصلحة  ذي لكل يمكن

 .املذكور  األجل خارج تقدم  مطالب أية تقبل ول .الرسمية

 بشأنها املتخذ بالقرار باألمر املعني  ليغوتب الترابية لجماعةا مجلس رئيس طرف  من الذكر السالفة والتعرضات املالحظات دراسة تتم

 .التعرض أو باملالحظة التوصل تاريخ من  أشهر (03) ثالثة  أجل داخل

 10 املادة

 الجماعة اسم في لها، نهائية رسوم وتأسيس اإلداري، تحديدلا عملية موضوع العقارات بتحفيظ العقارية األمالك على املحافظ يقوم
 بالقرار  مرفق الترابية الجماعة مجلس رئيس من  طلب على بناء وذلك  العقاري، والتصميم الحدود من  قق تحال بمجرد املعنية، ةالترابي
 التحديد إجراءات استيفاء تفيد  املذكور  سالرئي عن صادرة وشهادة به املتعلق العقاري  والتصميم املعني  العام امللك لحدود املعين

 .اإلداري 

  الثالث الباب

 العامة طرق لا حدود تخطيط قرارات

 ملكيتها  نزع املراد األراض ي  فيها املعينة العامة الطرق  حدود تخطيط وقرارات

 11 املادة

 فيها املعينة الترابية للجماعات مةعاال الطرق  حدود تخطيط وقرارات الترابية للجماعات العامة الطرق  حدود تخطيط قرارات تتخذ

 .بالتعمير املتعلقة واألنظمة للتشريعات وفقا األخيرة، هذه مداولت بعد س،جالامل لرؤساء بقرارات ملكيتها نزع املراد األراض ي 

   الرابع الباب

 املستعملة  واألزقة واملمرات واملسالك الطرق  تعيين

 الترابية للجماعات التابعة

 12 املادة

 حدودها، وبيان تكتسيها التي  العامة امللكية بعطا لتأكيد  الترابية، للجماعات التابعة املستعملة واألزقة واملمرات واملسالك الطرق  ينتع

 .بالتعمير املتعلقة  واألنظمة للتشريعات وفقا األخيرة، هذه مداولت بعد املجالس، لرؤساء بقرارات
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  الخامس الباب

 اإلخراج

 13 املادة

 املجلس مداولت بعد يتخذ املجلس  يسلرئ قرار بموجب لخاصا  امللك  إلى  وضمها الترابية للجماعة العام  امللك  من  عقارات إخراج يتم

  .املعني 

ــــــادة من  الثانية الفقرة  ألحكام وفقـــــا العـــام، ملكها  ضمن  ترابية جمــاعة أمالك  من ملك ترتيب وقـــع إذا  يجــــوز  فال القانون، هذا من  6 املـ

 .املفعول  السارية رعميالت وثيقة تغيير أو تعديـــل بعــــد إل العـــام، ملكها من  إخـــراجه 

 14 املادة

 إلى بالنظر للبناء قابلة غير مساحته تكون  عنها، العامة امللكية صبغة انتفاء إثبات بعد عمومية، طريق من جزء بإخراج األمر تعلق إذا

 .املجاورين  كالامل لفائدة الشفعة حق مراعاة مع إل تفويته يمكن ل املستخرج الجزء فإن العمل، بها ري الجا التعمير ضوابط

 السادس  الباب

 الترابية للجماعات العام للملك املؤقت الحتالل

 15 املادة

 ينشر تنظيمي  قرار على بناء خذتي الترابية الجماعة مجلس لرئيس قرار بموجب بناء إقامة بدون  العام للملك املؤقت بالحتالل يرخص

 .يةالتراب للجماعات الرسمية بالجريدة

 .املجلس مداولت بعد أعاله املذكور  مي نظيالت القرار يتخذ

 16 املادة

 .مجلسها مداولت بعد يتخذ الترابية، الجماعة مجلس لرئيس قرار بموجب بناء بإقامة العام للملك املؤقت بالحتالل يرخص

 املادة، هذه  من األولى الفقرة في إليه  املشار القرار املجلس  رئيس يتخذ مهنيا، أو  صناعيا أو  تجاريا املؤقت الحتالل من  الغرض كان إذا

  .املجلس  طرف من مسبقا عليهما مصادق افتتاحي، وثمن تحمالت دفتر على بناء عمومية، مزايدة إجراء بعد

 .إدارية خبرة بواسطة الفتتاحي الثمن يحدد

 اللجنة وتركيبة التحمالت دفتر ونموذج العمومية املزايدة إجراء كيفيات باملالية املكلف والوزير الداخلية  لوزير مشترك رارقب تحدد

 .اإلدارية الخبرة بإجراء املكلفة

 17 املادة

 والوزير الداخلية  لوزير مشترك بقرار  نموذجه  يحدد تحمالت دفتر على بناء بالتراض ي، العام للملك املؤقت بالحتالل الترخيص يمكن

 : ةالتالي الحالت إحدى في باملالية، املكلف

  ؛ نتيجة أية  عن  تسفرا لم مزايدتين بعد -

  ؛ يزاولونه الذي الرئيس ي  للنشاط امتدادا يعتبر نشاط ممارسة أجل  من  املجاورين املالك لفائدة -
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 ؛  إليه املسندة املهام  إطار في يدخل مشروع إنجاز أجل من العام للقانون  خاضع اعتباري  شخص لفائدة -

 .عمومي مرفق بتدبير له معهود الخاص لقانون ل خاضع اعتباري  شخص لفائدة -

 حاجيات لتلبية وذلك للمدة، تحديد أي  ودون  مقابل بدون  فورا، الترابية للجماعات التابع العام للملك املؤقت بالحتالل ويرخص

 .عملياتية متطلبات ووفق استعجالية لعتبارات إنجازها يتم ي لتوا العسكرية التحتية والبنيات املنشآت

 18 ادةامل

 عمومي ملرفق املفوض التدبير من الغرض إلنجاز لزمة العام، للملك تابعة أرضية لقطع املؤقت بالحتالل الترخيص يتم أن يمكن

 .العمل به الجاري  للتشريع طبقا املفوض التدبير عقد في املحددة الشروط حسب عمومية، منشأة أو

 19 املادة

 هذا تبعات عن  األغيار تجاه املسؤول وحده املستفيد ويبقى الغير، حقوق  مراعاة  مع  التالح كل في املؤقت الحتالل رخصة تمنح

 .الحتالل

 أو باملستفيد قتلح قد والتي  مصدرها، كان كيفما األضرار، عن الترابية الجماعة مسؤولية إثارة األحوال، من حال بأية يمكن، ل

 .باألغيار أو بمنشآته أو له التابعين باألشخاص

 20 ادةامل

 أربعين أقصاها مدة إلى املدة هذه رفع  استثنائية بصفة يمكن أنه غير سنوات، (10) عشر تتعدى ل ملدة املؤقت حتاللل ا رخصة تمنح

 .اختصاصاتها نطاق في يدخل  عام نفع  ذي مشروع أو ةالترابي الجماعة لحساب عام بمرفق مرتبط نشاط إنجاز حالة في سنة، (40)

 .باألمر املعني  إلى تبليغها يوم من املؤقت الحتالل صةبرخ العمل يبتدئ

 في  املدة تحديد دون  الترابية للجماعة التابع العام للملك  املؤقت الحتالل رخص تمنح املادة، هذه من  األولى  الفقرة  أحكام  من استثناء

  : التالية الحالت

 عدم أو  املذكورة الطريق جانبي  على باملرور  السماح مع  الطريق ذهه وبين العمومية للطريق مجاور  ملك بين الرابطة  الطرق  تهيئة -

 به؛ السماح

 الشخص؛  لنفس مملوكة أكثر أو قطعتين بين للربط ممرات تهيئة -

 .عنها املياه ريفلتص  أو الخاصة األمالك لري  املعدة بالسواقي العمومية القنوات ربط -

 21 املادة

 .مسبقا فعتد إتاوة أداء يستوجب مؤقت احتالل كل

 يبقى الرخصة سحب يوم حتى  األداء املستحقة  اإلتاوة مبلغ فإن بعده، 24 املادة في املبينة األسباب من  لسبب الرخصة بسح تم إذا

 .الترابية للجماعة مكتسبا حقا

 ام،الع للملك املؤقت لالحتال عن للتوقف املحدد اليوم إلى إل تستحق ل اإلتاوة فإن مة،العا املصلحة ألسباب الرخصة سحب تم إذا

 .املستحقة اإلتاوة مبلغ  عن زاد ما الحال اقتض ى  إذا للمستفيد ويرجع

 (05) خمس نع متتاليتين مراجعتين  بين الفاصلة املدة تقل أن دون  الترخيص قرار في تحدد نسبة حسب املؤقت الحتالل إتاوة تراجع

 .سنوات
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 .ستحقاقهاا أجل حلول  عند تلقائيا املراجعة اإلتاوة تطبق

 22 املادة

  يلي:  ما الخصوص على العام للملك املؤقت بالحتالل الترخيص قرار يحدد

 ؛  الرخصة من املستفيد وعنوان اسم  -

 ؛  العقار وموقع  مساحة -

  ؛ املؤقت الحتالل مدة -

 ؛  هاجعتمرا ونسبة اإلتاوة  مبلغ -

 .منها لنتهاءاو  فيها الشروع وآجال ينجزها أن للمستفيد يمكن التي  واملنشآت األشغال طبيعة -

 الرخصة أجل انتهاء عند الترابية الجماعة إلى جزئيا أو كليا إما الرخصة موضوع العقار إرجاع شروط املؤقت الحتالل قرار يحدد كما

 .الترابية للجماعة مجانا عنها التخلي عليه يتعين التي  وتلك إزالتها املستفيد على بجي التي  املنشآت بين التمييز مع سحبها أو

 23 املادة

 إلى السحب  قرار تبليغ شريطة ذلك، العامة  املصلحة اقتضت إذا مدتها، كانت مهما حين، كل في املؤقت الحتالل رخصة سحب يمكن

 .سحبلل املحدد التاريخ قبل األقل على أشهر ثالثة املستفيد

 .املجلس لرئيس للمع بقرار ويكون  تسليمها إجراءات وفق  الرخصة  سحب يتم أن يجب

 عن بتعويض الترابية الجماعة مطالبة باألمر للمعني  يجوز  املادة هذه من األولى الفقرة ملقتضيات طبقا  الحتالل رخصة سحب تم اإذ

  .البناء رخصة بموجب بها املرخص للتصاميم طبقا العمومي كاملل فوق  املشيد بالبناء املرتبطة املباشرة املادية األضرار

 عناصره من عنصر أي  أو  منه جزء أو التجاري  األصـل فقدان عن ناتج ضرر  أي األحوال، من حال يأب التعويض، يشمل أن  يمكن ل

 .به املرتبطة املهنية أو التجارية العمليات أو املعنوية أو املادية

 .باملالية لفكامل والوزير الداخلية لوزير مشترك بقرار إجرائها كيفيات تحدد إدارية،  خبرة بواسطة ر ضر ال عن التعويض تحديد يتم

 24 املادة

 أجل فيه يحدد املذكورة، الرخصة من  املستفيد إلى  إعذار تبليغ بعد تعويض، أي  وبدون  القانون  بحكم املؤقت  الحتالل رخصة تسحب

  : التالية الحالت في وذلك ار،عقال إلخالء واحدا شهرا تعدى????ي ل

 قبل  من مقبول  عذر دون  منها، والنتهاء بها املرخص  األشغال في للشروع املؤقت  حتاللل ا قرار في املحددة لاآلجا املستفيد يحترم لم إذا -

  ؛ املجلس رئيس

  ؛ املؤقت تاللبالح الترخيص قرار له يخولها التي  الحقوق  بعض أو  كل عن للغير املستفيد تخلى إذا -

 في تغييرا أحدث أو به، له الترخيص تم الذي غير رخآ لستعمال املؤقت لبالحتال الترخيص موضوع القطع املستفيد خصص إذا -

افقة  دون  املنجزة، املنشآت   ؛ للمجلس مسبقة مو

 أجلها؛  حلول  عند املؤقت الحتالل إتاوة بدفع املستفيد يقم لم  إذا -

 ؛  الرخصة من املستفيد حق في القضائية بالتصفية ينهائ حكم  صدر إذا -

 .التحمالت دفتر بنود املستفيد يحترم لم  إذا -
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 25 املادة

 عليها املنصوص الشروط  وفق املعنية الترابية الجماعة إلى العقار إرجاع صاحبها على يتعين مدتها، انقضاء أو الرخصة  سحب حالة في

 .باألمر املعني  نفقة على تلقائيا بذلك القيام املجلس رئيس يتولى تقاعسه، حالة  وفي  الترخيص، قرار في

 26 املادة

 إلى الولوج بحق الترابية الجماعة مجلس رئيس ينتدبهم الذين واألعوان  املوظفون  يتمتع الجنائية، املسطرة قانون  أحكام مراعاة مع

 .الترخيص قرار احترام مدى من للتأكد املؤقت الحتالل موضوع العقار

 27 املادة

 هذا من 16 املادة أو 15 املادة في الحالة، بسح عليه، املنصوص خيصالتر  على الحصول  دون  العام امللك يحتل شخص كل إلى يوجه

 .القضائية باملتابعات إخالل دون  وذلك الحال في املذكور  الحتالل عن للتوقف إعذار القانون،

 خمس يساوي  يضبتعو  القانوني، غير الحتالل من  سنة  كسر أو سنة كل  عن  الترابية، للجماعة مدينا األحوال جميع  في املخالف ويعتبر

 .الترخيص من الستفادة حالة في  املستحقة اإلتاوة مبلغ اتمر  (5)

 التي  املخالفات معاينة محاضر على بناء املعني، الترابية الجماعة مجلس رئيس يصدره بالتحصيل أمر بواسطة التعويض هذا يفرض

 .العمل به الجاري  عللتشري طبقا واملحلفون  الغرض لهذا املنتدبون  واألعوان املوظفون  ايحرره

 28 املادة

 السلطة تقوم مسبق، ترخيص دون  العام امللك فوق  بأشغال القيام أو بنايات إحداث حالة في أعاله، 27 املادة بأحكام املساس دون 

 .القضائية باملتابعات إخالل دون  املخالف، نفقة  على األصلية حالته  إلى العقار وإرجاع  البنايات بهدم تلقائيا املحلية

 الثالث  القسم

 الترابية  للجماعات الخاص امللك

 األول  الباب

 عامة  أحكام

 29 املادة

 .العامة أمالكها ضمن تدخل ل والتي  تمتلكها التي  العقارات جميع الترابية، للجماعات الخاص امللك ضمن تدخل

 الثاني  الباب

 العقارية التعامامل

 30 املادة

 الترابية، للجماعة الخاص للملك التابعة العقارات على الجارية واملبادلة توالتفوي القتناء اتعملي في الترابية الجماعة مجلس يتداول 

 .الترابية للجماعة املمنوحة بالعقارات املتعلقة والوصايا الهبات قبول  في وكذا

 31 املادة

  .جلسامل مداولت بعد الخاصة، األمالك اقتناء عقود املعني  الترابية اعةالجم مجلس رئيس يبرم
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 املكلف والوزير الداخلية لوزير مشترك  بقرار تركيبتها تحدد لجنة إلى بها يعهد  إدارية خبرة بواسطة القتناء موضوع اراتعقال قيمة تحدد

 .باملالية

 32 املادة

  .لساملج ملداولت وفقا عمومية مزايدة بعد الخاصة، األمالك تفويت ودقع املعني  الترابية الجماعة مجلس رئيس يبرم

  .املجلس قبل من مسبقا عليهما مصادق افتتاحي وثمن تحمالت دفتر على بناء السابقة الفقرة  في إليها املشار عموميةلا املزايدة تتم

 مشاريع تمويل أو بثمنها، أخرى  عقارات اقتناء أجل من إل الخاص ملكها في تدخل عقارات تفوت أن الترابية  للجماعة يمكن ل

 .استثمارية

 .التحمالت دفتر نموذج وكذا العمومية املزايدة إجراء كيفيات باملالية املكلف والوزير الداخلية  لوزير مشترك بقرار تحدد

 33 املادة

 لوزير مشترك بقرار  نموذجه يحدد تحمالت دفتر على بناء الترابية للجماعات الخاصة  لألمالك بالتراض ي  التفويت إلى  اللجوء يمكن

 : التالية الحالت يف وذلك باملالية كلفامل والوزير الداخلية

 املادة من األولى الفقرة ألحكام طبقا للمزايدتين الفتتاحي الثمن عن التفويت مبلغ يقل أن دون  نتيجة أية عن تسفرا لم مزايدتين بعد -

  ؛ أعاله 32

  ؛ يهلإ املسندة املهام  ارإط في  يدخل عام نفع ذي مشروع إنجاز ألجل العام للقانون  خاضع ي بار اعت شخص لفائدة -

 ؛  سنة عشر خمسة عن تقل  ل ملدة منتظمة بصفة املحالت لهذه اكتراءهم يثبتون  الذين املكترين لفائدة سكنية محالت تفويت -

 .العمل بها الجاري  التعمير ضوابط إلى بالنظر للبناء، القابلة  غير للعقارات بالنسبة املجاورين األشخاص لفائدة -

 34 املادة

 .املجلس مداولت بعد الخاصة ألمالكها  تابعة عقارات مبادلة عقود الترابية اعةالجم مجلس رئيس يبرم

 املكلف والوزير الداخلية رلوزي مشترك بقرار تركيبتها تحدد لجنة إلى بها يعهد إدارية خبرة بواسطة املبادلة موضوع العقارات قيمة تحدد

 .باملالية

 35 املادة

 .الترابية للجماعة  املمنوحة بالعقارات املتعلقة صاياوالو  الهبات قبول  أنبش املجلس يتداول 

  .التعمير لوثائق مخالفا تخصيصا به املوص ى  أو املوهوب العقار بتخصيص يقض ي  شرط كل باطال يعتبر

 سبةلنبا العقارية، لسجالتا في الهبات عقود تقييد املجلس، ملداولت املوالية يوما الثالثين داخل يطلب، أن املجلس رئيس على يجب

 .املحفظة غير العقارات تحفيظ مطالب يودع وأن التحفيظ، طور  في  أو املحفظة للعقارات

 .استحقاقها أجل حلول  عند وذلك الوصايا، لعقود بالنسبة اإلجراءات بنفس القيام عليه يجب كما

 الثالث  ابالب

 الترابية للجماعات الخاص امللك استغالل

 36 املادة
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  .املجلس ملداولت وفقا عمومية مزايدة بعد الخاصة األمالك  كراء عقود الترابية الجماعة مجلس رئيس يبرم

  .املجلس قبل من مسبقا عليهما مصادق افتتاحي وثمن تحمالت دفتر على بناء السابقة الفقرة  في إليها املشار العمومية املزايدة تتم

 .التحمالت دفتر نموذج وكذا العمومية املزايدة إجراء ياتكيف باملالية املكلف والوزير الداخلية  لوزير مشترك بقرار تحدد

 37 املادة

 الداخلية رلوزي مشترك بقرار نموذجه يحدد تحمالت دفتر على بناء بالتراض ي  الترابية للجماعة الخاصة األمالك كراء إلى اللجوء يمكن

 : نالتاليتي الحالتين في وذلك باملالية املكلف والوزير

 من  الثانية الفقرة ألحكام  طبقا للمزايدتين الفتتاحي الثمن  عن الكراء مبلغ  يقل  أن دون  نتيجة أية  عن  تسفرا لم مزايدتين بعد -

  ؛  عاله أ 36 املادة

 ملهام ا إطار  في يدخل  عام  نفع ذي مشروع  إلنجاز  أو إداري  لغرض تخصيصها ألجل  العام  للقانون  خاضع اعتباري  شخص لفائدة الكراء -

 .إليه املسندة

 38 ادةملا

 مشاريع إنجاز بهدف الخاص ملكها من محفظة عقارات فوق  األمد  طويل كراء عقود يبرم أن الترابية الجماعة مجلس لرئيس يمكن

 .استثمارية

 .رسمي  رر مح بموجب لزوما األمد الطويل الكراء عقد يبرم

 أي ذلك عن يترتب أن دون  الترابية للجماعة ملكا املعني  العقار فوق  إنجازها تم منشأة كل تصبح األمد، طويل كراء بعقد األمر تعلق إذا

 .العقد مدة انتهاء عند املكتري  لفائدة تعويض

 39 املادة

 .األمد طويل  كراء طابع عقدلا هذا اكتساب  إلى سنوات 10 تفوق  أو  تساوي  ملدة الكراء عقد تجديد يؤدي ل

 40 املادة

 .فيها املحددة املدة انتهاء حين إلى املفعول  سارية التنفيذ حيز قانون لا هذا دخول  تاريخ قبل املبرمة الكراء  عقود تظل

 مع قانون ل ا هذا أحكام  وفق بالتراض ي  العقود  هذه تجديد املكترين، طلب  على  بناء املخالفة، األحكام جميع  عن  النظر بصرف يمكن،

 .تجديدال وقت  للعقار اإليجارية القيمة الخصوص، على مراعاة،

 الرابع  القسم

 متفرقة  كامحأ

 41 املادة

 أجل من وذلك لها تابعة عقارات عمومية،  مؤسسة أو أخرى  ترابية جماعة أو الدولة إشارة  رهن تضع أن الترابية للجماعة يمكن

 .املستفيد الطرف اختصاص في تدخل عامة ملصلحة تخصيصها

 .األخير هذا اولتمد بعد املجلس، لرئيس بقرار اإلشارة  رهن  الوضع ويتم

 : سيما ول اإلشارة، رهن الوضع  شروط  القرار هذا ديحد
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  ؛ اإلشارة  رهن  الوضع من الغرض -

  ؛ اإلشارة رهن الوضع  مدة -

 من تغييره أو  له خصصت الذي الغرض انقضاء فور  اناجم املنجزة والتحسينات البنايات مع للعقارات الترابية الجماعة استرجاع -

اف على عرضه بدون  يداملستف الطرف  .املجلس قةمو

 

 42 املادة

 التجميع أو  الضم نتيجة املحدثة، الترابية الجماعات أو الترابية الجماعة ملكية إلى خاصة، شكلية إجراءات  وبدون  القانون  بحكم تنقل

 .قائمة كانت التي  الترابية الجماعات أو الترابية ةماعالج أمالك  الحذف، أو اإلحداث أو

 الترابية الجماعات إلى السابقة، الترابية الجماعات ملكية  في كانت التي  والخاصة العامة  لألمالك عةالتاب العقارات ملكية  نقل يعفى

 .العقارية الرسوم في التقييد واجبات من الترابية، للجماعات ضم أو  تقسيم إثر املحدثة

 43 املادة

 بناء لغرض للدولة الخاص للملك تابعة أرضية قطعا رةاألخي هذه طلب على ناءوب الترابية الجماعات إلى مجانا تفوت أن للدولة يمكن

  .ذلك  إليه يفوض أومن  باملالية املكلف للوزير قرار بموجب مقراتها

 .مربع متر 2500 مجانا تةاملفو  األرضية القطعة مساحة تتجاوز  أن األحوال من حال بأي يمكن ل

 صدور  تاريخ من يبتدئ سنتين أجل داخل ينجز لم  الترابية الجماعة مقر اءنب أن الدولة  أمالك دوبمن يجريها التي  املعاينة بعد ثبت، إذا

  .القرار نفس في  املحددة الشروط وفق الخاص الدولة  ملك إلى التفويت موضوع العقار إرجاع وجب التفويت، قرار

 قيمته للدولة تؤدي أن املعنية الترابية الجماعة على وجب ابيةالتر  الجماعة مقر بناء غير لغرض استعمل العقار أن املعاينة تبتأث إذا

 .الدولة بأمالك املتعلقين والتنظيم للتشريع وفقا  إدارية خبرة بواسطة تحديدها بعد الحقيقية

 44 املادة

 : على املستحقة  العقارية األمالك  على افظةحامل وجيبات أداء من الترابية الجماعات تعفى

 الجاري  والتنظيمية التشريعية للمقتضيات وفقا إعداده يتم تقني  بملف إرفاقها يجب والتي  ابأمالكه املتعلقة حفيظالت مطالب إدراج -

 ؛ العمل بها

 ؛  الترابية للجماعات العامة باألمالك املرتبطة التقييد أو اإليداع عمليات -

 .2015 ديسمبر 31 قبل املبرمة ابيةالتر  للجماعات الخاص كاملل لفائدة عوض بدون  أو بعوض القتناء عقود تقييد أو إيداع اتعملي -

 45 املادة

 أعمالها أو تصرفاتها جميع يخص فيما محلي، طابع له يكون  آخر ضريبي  اقتطاع أي أو رسم أو ضريبة كل من الترابية الجماعات تعفى

 .بها املرتبطة الدخول  وكذا العقارية بأمالكها علقةتامل عملياتها أو

 46 املادة

 بالنسبة الجهة والي قبل من الحالة، حسب عليها، للتأشير القانون  هذا ألحكام طبقا املتخذة الترابية اعاتجمال مجالس مقررات تخضع

 .اعةالجم أو  اإلقليم أو للعمالة بالنسبة املعني  اإلقليم أو العمالة عامل  أو للجهة
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 عند الذكر السالفة  باملقررات إرفاقها الواجب ناتوالبيا الوثائق لئحة  باملالية املكلف والوزير الداخلية لوزير مشترك بقرار تحدد

 .التأشير على عرضها

 47 املادة

 ومؤسسات ليمقاواأل  العمالت ومجموعات الجهات مجموعات أمالك تدبير على  لتطبيقه الصادرة والنصوص القانون  هذا أحكام  تسري 
 والعمالت بالجهات  املتعلقة التنظيمية القوانين ضياتقتمل تطبيقا املحدثة  ية، التراب الجماعات ومجموعات الجماعات بين التعاون 

  .والجماعات واألقاليم

 48 املادة

 التاريخ  نفس من  ابتداء وتنسخ الرسمية،  بالجريدة التطبيقية نصوصه نشر تاريخ من  أشهر ستة التنفيذ حيز  القانون  هذا يدخل

  : اآلتية النصوص

  ؛ وتتميمه تغييره وقع كما بالبلديات املختصة باألمالك املتعلق (1921أكتوبر 19) 1340 صفر من  17 في درالصا الشريف الظهير -

  البلدي؛  ميالعمو  امللك إشغال في  الرخص بعض منح شأن في (1949 نونبر 14)1369 محرم من  22 في الصادر الشريف الظهير -

( باإلذن في التخلي للجماعات القروية  1963  رتنبش  7)  1383 ع الثانيمن ربي  17الصادر في    1.62.308الظهير الشريف رقم    -

 بدون عوض عن قطع أرض مخزنية الزمة لبناء »دور جماعية«. 
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 املناقشة التفصيلية ملواد مشروع القانون  
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 57.19رقم قانون مشروع 

 للجماعات الترابيةيتعلق بنظام األمالك العقارية 

 األول سم الق

 أحكام عامة 

 3املادة  2املواد: املادة األولى، املادة 

 

 التقديم 

إلى أن هذا القسم يتناول أحكام عامة تتعلق بكيفية  أشار السيد الوزير  

م  على  سجل  مسك  مسألة  في  ويدقق  وتسجيلها  جماعة  تكوينها  كل  ستوى 

 ه. املجلس هو املسؤول عنيسجل فيه املحتويات، ويعتبر رئيس 

وأضاف أن السجل ينقسم إلى جزئين: جزء متعلق باألمالك العامة وجزء  

 متعلق باألمالك الخاصة. 

املتعلقة   التنظيمية  للقوانين  تنفيذا  جاء  القانون  هذا  أن  على  وأكد 

 . باملجالس الترابية الثالث
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   املناقشة:

املادة   إلى  املتدخلين  أحد  تأ   2أشار  عن  تتحدث  امللك التي  سيس 

بإدراج  العمومي مطالبا  الفضاءات  ،  ضمنها  بعض  العمومية من    األسواق 

 ءات البيئية واملمرات داخل التجزيئات السكنية. ا والفض

الثقافية   بالتظاهرات  وتعويضها  "الفلكلورية"  عبارة  بحذف  طالب  كما 

 والرياضية. 

 :زير السيد الو  جواب

األ      إدخال  على  موافقته  الوزير  السيد  العمومية ضمنأبدى  األمالك   سواق 

 كنه وضح أن بعض الفضاءات البيئية تكون تابعة لقطاعات أخرى. العامة ل 

كما وافق على حذف عبارة "الفلكلورية" وإضافة الرياضة إلى التظاهرات  

 الثقافية. 

 

 



 57.19رقم ن تقرير حول مشروع قانو –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  -ستشارين مجلس الم –البرلمان 

 

 

 

44 

  

 

 الثاني  القسم

 بيةالترا للجماعات العام امللك

 ، الباب السادس الخامس، الباب الثاني، الباب الرابع، الباب األول  الباب

 28إلى املادة  4 املادةمن    املواد

 التقديم : 

الوزير   السيد  عامة   أوضح  أمالك  إلى  األمالك  يقسم  القانون  هذا  أن 

وأمالك خاصة، مضيفا أن هذا القسم يتضمن ستة مواد تتناول األمالك العامة 

 يحدد املقصود بها ويجعلها غير قابلة للتفويت.للجماعات الترابية، حيث 

أف  الكما  الباب  أن  الاد  هذا  من  يتم  ثاني  التي  الخاصة  املسطرة  يتناول  قسم 

إلى  العام  امللك  إخراج  يتطلبها  التي  الشروط  وإبراز  العام  امللك  بخصوص  سلكها 

 امللك الخاص. 

من     املواد  أن  إلى  املؤق  28إلى    15وأشار  العام تتناول االحتالل  للملك  ت 

شر  تتضمن  كما  ذلك  يتطلبها  التي  تفوالشروط  وإجراءات  امللك وط  هذا  ويت 

 وتحديد االختصاصات وتوضيحها. 
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 املناقشة:

  452واملادة    5بين املادة    ضأنه يوجد تناق  السادة املستشارينأبرز أحد  

املسطرة   أفاد    فية،  املدني من  املتدخلينحين  املادة  أحد  بخصوص   5أن  غامضة 

ضامن لتشجيع صل التجاري هو الل التجاري عند الكراء واعتبر أن األ تحديد األص

 والتنموية. حياة التجارية ال

املادة   في  املوجود  الحجز  أن  إلى  املتدخلين  أحد  أشار  تطبقه   9كما  ال 

املحاكم مبررة ذلك بأن الحجز يجب أن يكون في املسطرة املدنية وأضاف متدخل 

ثالث عن  تتحدث  املادة  هذه  أن  الطلبات أخر  وإضافة  بتدقيقها  مطالبا  آجال  ة 

 للطعن أمام املحاكم.  أن يكون قابال ض التعرض معلالوجعل قرار رف

املادة   صياغة  بإعادة  املتدخل  نفس  طالب  البيع   14كما  تمنع  ألنها 

 للعموم إال في حالة عدم وجود من سيشفع من املجاورين للقطعة األرضية. 

املنصوص العلني  املزاد  أن  املادة    وأفاد  في  متجاوز   16عليه  في  أصبح  ا 

االستثمار   واال مجال  يجب  والتنافسية  بل  الحفاظ بتكار  قصد  بالخبرة  تعويضه 

 على أمالك الجماعة وتثمينها. 
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طالب أحد املتدخلين بإضافة املؤسسة األمنية إلى    17وبخصوص املادة  

بإضافة   أخر  متدخل  طالب  حين  في  العسكرية  باملؤسسة  املتعلق  الهيئات البند 

 ائدة للجماعة.االجتماعية قصد إنجاز مشاريع اجتماعية لها ف 

املطالبةكما   الوارد  تمت  الرخص  تجديد  مراقبة  تدقيق  في   ةبضرورة 

 وأن يتطرق املقرر التنظيمي لحاالت االستثناء.  20املادة 

طالب   حين  املستشارينفي  الحد   السادة  بين  اإلتاوة  تحديد  بضرورة 

 ص ى وتحديد تاريخ استحقاقها. األدنى والحد األق 

املو  أن  آخر  متدخل  و   ون املسؤول  ون ظفوأضاف  املراقبة  حق عن  لهم 

 الولوج يجب أن يكونوا محلفين حتى تكون لهم مسؤولية جنائية. 

في حالة   التلقائي  الهدم  التنصيص على  املتدخلين بضرورة  أحد  وطالب 

 تجاوز الرخصة. 

م بين  املساواة  في  إجحاف  وجود  إلى  يؤدوأشار  ال  وباقي   ين  اإلتاوة 

 . 24ي املادةاملخالفات األخرى الواردة ف
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 اب السيد الوزير:و ج

أن هذا املشروع قانون مفتوح على التعديل من أجل أوضح السيد الوزير    

 تجويده.

عن   لالبتزاز  يتعرض  وأال  عام  يظل  أن  يجب  العام  امللك  أن  على  وأكد 

ا امللك  التجاري حيث  السيد طريق األصل  أكد  وبالتالي  الحفاظ عليه،  لعام يجب 

 د حماية للملك العام. ذه املادة تحدنتدب على أن هالوزير امل

امل  مع  املادة  هذه  تناقض  التنصيص وبخصوص  يمكن  املدنية  سيطرة 

 على نسخها. 

املادة   صياغتها   14وبخصوص  إعادة  على  موافقته  الوزير  السيد  أبدى 

 ض منها. تفي بالغر حتى تكون دقيقة جدا و 

 ار التنظيمي. في القر  15دة وأوضح أنه سيتم إخراج النموذج الوارد في املا 

أوضح السيد الوزير صعوبة تطبيق الخبرة وحدها   16وبخصوص املادة  

مشيرا إلى أن املزاد العلني ينطلق من الخبرة في تحديد الثمن األولي وأن املزاد يكون 

 أمام الجماعة وليس أمام املحكمة. 
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ا  17الهيئات االجتماعية في املادة    إضافة  وبخصوص لوزير  أبدى السيد 

صيغة مناسبة بذلك في حين طالب اإلبقاء على املؤسسة   من أجل إيجاد  موافقته

 العسكرية دون األمنية نظرا لخصوصيتها االستعجالية في التدخل. 

املراكز   استشارة  على  بناء  الترخيص  منحه  ضرورة  عدم  على  أكد  كما 

 ستثمار. الجهوية لإل 

املادة   أن  دف  20وأشار  في  واردة  بشروط  و تتعلق  التحمالت  تم تر  هل 

نموذج احترامه تهيء  يتم  أنه  وأضاف  التحمالت  دفتر  على  تنبني  واملراقبة  ال  أم  ا 

 لدفتر التحمالت. 

 كما فضل ترك االستثناء مفتوحا لرؤساء الجماعات بخصوص بعض املشاريع.      

الحد         تحديد  ل  وبخصوص  واألعلى  ال األدنى  أنه  الوزير  السيد  أوضح  إلتاوة 

لب الجماعات تتجه نحو اعتماد الحد األدنى وهذا ظرا إلى أن أغبذ العمل به نيح

 بخصوص تحصيل الجبايات املحلية.   لما يحص
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وأوضح أن الجماعات ليست دائما مسؤولة عن التأخير، مما يبرز تحديد  

ت تاريخ  من  اإلتاوة  أقص ى تاريخ استخالص  أجل شهر حد  وإعطاء  الرخصة  سليم 

 الرخصة. قبل التدخل لسحب 

راقبين، أكد السيد الوزير املنتدب على إعطاء حق الولوج ص املوبخصو 

الغرض موظفين   لهذا  ينتدبوا  أن  الجماعات  لرؤساء  للمحاالت، ويمكن  والدخول 

 محلفين. 

ل قانون  وأكد على أن الهدم التلقائي نتيجة تجاوز الرخصة يدخل في مجا 

 التعمير.

 الثالث  القسم

 الترابية  للجماعات الخاص امللك

 ، الباب الثاني، الباب الثالث األول  بالبا

 40إلى املادة 29 املادةاملواد: من  

 تقديم:

أفاد السيد الوزير املنتدب أن هذا القسم يتناول تدبير األمالك الخاصة    

ال للمزادات  بالنسبة  موحدة  مسطرة  إقرار  على  على وينص  وينص  عمومية، 
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وتفوي اقتناء  من  العقارية  وقبو املعامالت  وتبادل  وإبت  الهيبات  من  ل  العقود  رام 

 طرف رئيس الجماعة.

الكراء     أو  بالتفويت  املتعلقة  سواء  العمومية  املزادات  أن  وأضاف 

ورقم  التحمالت  دفتر  على  وبناء  الجماعة  ملجلس  قبلية  بموافقة  مشروطة 

 . ىاملعامالت األول

دفترمك   على  وبناء  بالتراض ي  التفويت  يمكن  أنه  على  أكد  للتحمالت   ا 

 حددة في هذا القانون. قا للشروط امل وطب

الى مسألة تبسيط مساطر االستغالل وتقوية املنافسة للحصول     وأشار 

على أحسن العروض. كما تطرق إلى مسطرة املزايدة العمومية، أو الكراء لشخص 

 عام. 

 املتعلقة بامللك الخاص. العقود  برم ويوقعالذي ي وأضاف أن الرئيس هو  

 املناقشة: 

امل   أحد  إلىأشار  االستغالل   تدخلين  بعقود  الكراء  عقود  تغيير  ضرورة 

العينية  بالحقوق  املرتبطة  املصالح  من  مجموعة  الجماعات  على  اليفوت  حتى 
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يخضع  الكراء  عقد  بينما  العام  للقانون  يخضع  االستغالل  عقد  أن  موضحا 

واملركبات   لخاص، وعقد االستغالل يمكن أن يشمل مجموعة من األنديةللقانون ا

 جماعية. ال

األمد     طويل  الكراء  عقد  حذف  بضرورة  املتدخلين  أحد  طالب  كما 

سنة وأكد على جعل هذه العقود مبنية على تحديد   40وتحديد مدته األقص ى في  

 الجدوى منها. 

واإلبقاء على املادة    39و 38وأكد نفس املتدخل على ضرورة حذف املادة    

40 . 

بإعطاء     أخر  متدخل  والوال وطالب  فالعمال  التدخل  عدم  ة حق  حالة  ي 

 قيام رؤساء الجماعات بتحفيظ أمالك الجماعات لتجاوز البلوكاج.

 :السيد الوزير  جواب 

إطار    في  جاء  جديد  مقتض ى  هذا  أن  على  املنتدب  الوزير  السيد  أكد 

التنظيمي  القوانين  مع  سلطة املالءمة  من  اإلكثار  عدم  وفضل  الثالث،  ة 

 . الوصاية 
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الك  راء، وعدم اإلبقاء على عقود  وأبدى موافقته على تحديد مدة عقود 

 الكراء طويلة األمد. 

تشجيع   أجل  من  إدراجها  تم  األمد  طويلة  الكراء  عقود  أن  وأوضح 

للمادتين   حاجة  وهناك  لكن39و 38االستثمار  إعادة   ه،  على  موافقته  أبدى 

 قها. تدقي

 الرابع  القسم

 48دة اإلى امل41 املادةاملواد: من 

 التقديم : 

يتناول أحكام مشتركة تعالج    املنتدب أن هذا القسم  السيد الوزير  أفاد 

تدبير  في  الجماعي  املجلس  دور  وتقوي  املساطر  بعض  في  الحاصل  النقص 

وتفوي العامة  األشخاص  تصرف  تحت  ووضعها  الجماعية  األمالك    تاألمالك 

 . ا اعها عند انتهاء الغرض من استغاللهماعية واسترجالج

وأضاف أن هذا القسم يتطرق إلى إعفاء الجماعات من رسوم التحفيظ   

 ومن أداء بعض الضرائب املحلية. 
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 املناقشة: 

كاهل  تثقل  كانت  والتي  املهمة  باإلعفاءات  املتدخلين  مختلف  أشاد 

 الجماعات الترابية. 

 . 44 بإضافة األحكام القضائية إلى املادة أخرى  تتدخال  توطالب

التطبيقية  متدخ  اقترحكما   النصوص  إخراج  أجل  بتحديد  أخر  ل 

 وإضافة نسخ بعض الظهائر والقوانين.

العامة   حول   م االستفساروت في املصلحة  منفعة الجماعة من املساهمة 

 بدون مقابل.

م 2500خصيص مساحة أكبر من  كما طالب أغلب املتدخلين بضرورة ت

أحد ذهب  فيما  للجماعات،  مقر  بناء  حالة  في  متر  جعلها   مربع  إلى  املتدخلين 

وإعطائها  املحلية  املؤسسات  رموز  من  ورمزا  الثقافي  والتبادل  للترفيه  مركبات 

 . ةعتباريإ مكانة 
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وخصوصا  العام  النفع  ذات  جمعيات  بإضافة  آخر  متدخل  وطالب 

املادة   إلى  من  41الرياضة  أكثر  لوجود  نظرا  في    %90،  الرياضية  املركبات  من 

 ارة الوصية. ملكية الجماعات أو الوز 

 إضافة بعض املركبات املجهزة للحرفيين. ب تمت املطالبةفيما 

كما نبه أحد املتدخلين إلى عدم الحديث عن بعض األمالك اململوكة من 

 طرف وزارة الداخلية واملوجودة في مختلف األقاليم. 

 :السيد الوزير  ابجو 

جود تعديل و   أكد السيد الوزير املنتدب أنه في حالة  41بخصوص املادة    

يهم هذه املادة من الضروري أن يتم إضافة التنصيص على أن يكون في إطار 

 الشراكة. 

تدخل  أنها  الوزير  السيد  أفاد  الرياضية  للجمعيات  التفويت  وبخصوص 

 ق األسبوعية. ويمكن كذلك إضافة األسوا  17في املادة 

املنت الوزير  السيد  أوضح  للجماعات  املخصصة  للعقارات    دب وبالنسبة 

ألي    2500أن   بالنسبة  حاجة  وجود  حالة  في  ولكن  باملجان  ستكون  مربع  متر 
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جماعة يمكن لها أن تقتني بقية القطعة ألن اإلعفاء يتطلب التفاوض مع وزارة 

تم تحقيقه تم بناء على تفاوض    املالية ومع املحافظة العقارية، وأكد على أن ما 

 ص سلطة أخرى. صادام لشهور، كما أنه ال يمكنه أن يعدل في اخت

يمك ال  التوابع  مقابلها    نوبخصوص  أداء  بدون  امللكية  شهادة  طلب 

 وسيتم خلق حل إجرائي ألدائها من طرف الجماعة. 

الوزير  السيد  أكد  الوطنية  الضرائب  بعض  من  اإلعفاءات  وبخصوص 

 تفاق وزارة املالية إلدراجها ضمن القانون املالي السنوي املقبل. على وجود ا
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 التعديالت املقرتحة على مشروع القانون  
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 57.19مشروع القانون رقم  والتنمية على تعديالت فريق العدالة 

 يتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية 
 5عدد املواد املعدلة: 

 5د التعديالت: عد

رقم  

 املادة

 التعليل  التعديل املقترح  املادة األصلية 

 4املادة 

ال ضمن  جميع  تدخل  الترابية،  للجماعات  العام  ملك 
لالستعمال   والمخصصة  تمتلكها  التي  العقارات 
عمومي،   مرفق  لتسيير  أو  العموم  قبل  من  المباشر 

 والسيما: 
 الطرق وملحقاتها؛ -
و - العامة  الخضراء  األلعاب  المساحات  ميادين 

كالمساحات   المختلفة  المباحة  والمساحات 
 ورية؛ قافية والفلكلالمخصصة للتظاهرات الث

 التجهيزات........................والرياضي؛ -

 منشآت...............................التطهير.  -

جميع   الترابية،  للجماعات  العام  الملك  ضمن  تدخل 
لالستعمال المباشر  العقارات التي تمتلكها والمخصصة  

 من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، والسيما: 
 قاتها؛الطرق وملح  -
األلعاب  المساح - وميادين  العامة  الخضراء  ات 

كالمساحات   المختلفة  المباحة  والمساحات 
الثقافية   للتظاهرات    والفلكلورية المخصصة 

 ؛ والترفيهية والرياضية والبيئية
 .......والرياضي؛ التجهيزات.................... -
 منشآت .................................التطهير.  -

 

أجل   استغالل  من  ضمان 

أنشطة   في  املساحات  هذه 

ورياضية   وترفيهية  ثقافية 

 وبيئية. 

 

 

 

 

 9املادة 

 

قرار   على  وتعرضاته  بمالحظاته  يتقدم  أن  مصلحة  ذي  لكل  يمكن 
أجل داخل  نشره   التحديد  تاريخ  من  يبتدئ  أشهر  بالجريدة  ستة 

 الرسمية. وال تقبل أية مطالب تقدم خارج األجل المذكور. 
عرضات السالفة الذكر من طرف رئيس  لمالحظات والتتتم دراسة ا

مجلس الجماعة الترابية وتبليغ المعني باألمر بالقرار المتخذ بشأنها  

ذ  لكل  قرار  يمكن  على  وتعرضاته  بمالحظاته  يتقدم  أن  مصلحة  ي 
نشره بالجريدة الرسمية.  تدئ من تاريخ  ستة أشهر يب التحديد داخل أجل

 وال تقبل أية مطالب تقدم خارج األجل المذكور. 
رئيس   طرف  من  الذكر  السالفة  والتعرضات  المالحظات  دراسة  تتم 

بالق باألمر  المعني  وتبليغ  الترابية  الجماعة  بشأنها  مجلس  المتخذ  رار 

ضرورة التنصيص على تعليل  

القرارات اإلدارية انسجاما مع  

العمل   بها  الجاري  التشريعات 

في   الشطط  ولتفادي 
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 ( ثالثة  أجل  أو  03داخل  بالمالحظة  التوصل  تاريخ  من  أشهر   )
 التعرض. 

 

) معلال   ثالثة  أجل  بالمالحظ 03داخل  التوصل  تاريخ  من  أشهر  أو   ة( 
 التعرض. 

 

أجل   ومن  السلطة  استعمال 

حقهم   من  املتضررين  تمكين 

املحاكم   أمام  الطعن  في 

 ختصة. امل

املادة 

26 

 

 
الموظفون  يتمتع  الجنائية،  المسطرة  قانون  أحكام  مراعاة    مع 

ين ينتدبهم رئيس مجلس الجماعة الترابية بحق الولوج  واألعوان الذ 
احترام قرار   للتأكد من مدى  المؤقت  العقار موضوع االحتالل  إلى 

 الترخيص. 

 

ون واألعوان  مع مراعاة أحكام قانون المسطرة الجنائية، يتمتع الموظف
إلى  الذين ينتدبهم رئيس مجلس الجماعة الترابية بحق الولوج    المحلفون

مو قرار  العقار  احترام  مدى  من  للتأكد  المؤقت  االحتالل  ضوع 
 الترخيص. 

في   املهمة  أجل حصر هذه  من 

اإلدارية   الشرطة  ضباط 

املسؤولية   ترتيب  وإمكان 

 الجنائية في حقهم. 

املادة 

44 

 

 

 ة إضافة فقرة جديد

تعفى الجماعات الترابية من أداء وجيبات المحافظة على  
 ستحقة على: األمالك العقارية الم

دراج إ-
 مطالب..............................................العمل؛ 

 ......................الترابية؛……عمليات اإليداع… -

 . 2015ديسمبر  31..................قبل .عمليات إيد  -

 

 

 

على  تع المحافظة  وجيبات  أداء  من  الترابية  الجماعات  فى 
 قة على: األمالك العقارية المستح

ج إدرا-
 مطالب.................................................العمل؛

 عمليات اإليداع....................................الترابية؛ -

 ؛2015 ديسمبر  31عمليات إيداع...................قبل  -

بالتعويض    - أحكام  موضوع  األرضية  القطع  نقل  عمليات 
ل الجبري  الفقد  بأحكاعن  لقوة  لعقارات  حائزة  قضائية  م 
 الشيء المقضي به. 

شمل   على  التنصيص  ضرورة 

األرضية   القطع  نقل  عمليات 

بالتعويض   أحكام  موضوع 

للعقارات   الجبري  الفقد  عن 

لقوة   حائزة  قضائية  بأحكام 

به   املقض ي  ضمن  الش يء 

أداء   من  املعفاة  العقارات 

على   املحافظة  وجيبات 

 األمالك العقارية. 
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دة املا

48 

ا القانون حيز التنفيذ ستة أشهر من تاريخ نشر  يدخل هذ 
ابتداء من   الرسمية، وتنسخ  بالجريدة  التطبيقية  نصوصه 

 نفس التاريخ النصوص اآلتية: 

في  - الصادر  الشريف  صفر    17الظهير  من 
باألمالك  1921  أكتوبر   19)  1340 المتعلق   )

 المختصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه؛

 ...............................؛ .................. -

 .................................................؛ -

 .................................................؛ -

 . « ور جماعةد »الظهير.........................-

تاريخ   من  أشهر  ستة  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  نشر  يدخل 
التط ابتداء با  نشره   بيقية نصوصه  وتنسخ  الرسمية،  لجريدة 

 من نفس التاريخ النصوص اآلتية: 

في  - الصادر  الشريف  صفر    17الظهير  من 
باألمالك  1921أكتوبر    19)  1340 المتعلق   )

 مه؛المختصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتمي

 .................................................؛ -

 .....................؛ ............. ...............-

 .................................................؛ -

 ؛ «دور جماعة»الظهير.........................-    

إصدار   ضمان  أجل  من 

التطبيقية   النصوص 

عليه هذا  املنصوص  في  ا 

أشهر   ستة  أجل  في  القانون 

دخول   ضمان  وبالتالي 

 لتنفيذ. القانون بأكمله حيز ا 
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 المغربية  المملكة  
 الـبرلمــان

 المستشارين  مجلس
 

 عبد اللطيف أعمو                         عدي الشجيري

 

 

 

 تعديل مقترحات

 57.19 مشروع قانون رقم 

 مالك العقارية للجماعات المحليةبنظام األيتعلق 

 
 
 
 

2021يونيو  11  
 
 
 
 
 

 



 57.19رقم ن تقرير حول مشروع قانو –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  -ستشارين مجلس الم –البرلمان 

 

 

 

65 

  

  طبيعة مقترح ال التعديل التعليل
 التعديل

 التعديل الباب المادة األصلي  النص

لمقتضيات  1) تأكيدا   )
الملكيإ   ة الجماعية  دماج 

الفضاءات   لبعض 
األسبوعية  كاألسواق 
العمومي الملك    ضمن 

ظهير     لمقتضيات    تفعيال
بشأن    5419يونيو    18

تمتلكها   التي  األمالك 
بجماعات   المزودة  الفئات 

جريدإدارية     ة رسمي  ة) 
  16  تاريخب  2177عدد  

 ( 1954  يوليوز
ت(  2) استقرار أبهدف  مين 

الترابي ة،  الجماعات 
استغالل   ةينأن موط

أل مالكها  الجماعات 
للممرات   واستعمالها 

ة  والمسالك والطرق القروي
الحضريةأ ال     و  التي 

تصام  التهيئتشملها  أو يم  ة 
المالك  يخلقها  التي 

وتكون   ،لمصالحهم
العموم  مفتوحة الستعمال 

ال. هذا  انسجام  دتعوفي  يل 
الماد من   12  ةمع 

 .المشروع
 
 
 

تتكون أمالك الجماعات الترابية من أمالك تابعة مللكها العام 

 وأمالك تابعة مللكها الخاص. 

 تشمل أمالك الجماعات الترابية جميع العقارات :  

املقتناة بالتراض ي أو عن طريق نزع امللكية من أجل املنفعة    -

 العامة؛

 ا عن طريق املبادلة ؛ تسبة ملكيتهاملك -

املنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو    -

 جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية ؛

ملقت  -      تطبيقا  الترابية  الجماعات  إلى  ملكيتها  ضيات  املنقولة 

بحكم تشريعية؛   الجماعي  أو  كاألسواق  طبيعتها  ة 

 .األسبوعية

م  - إلى  املنقولة  الهبات  لكيتها  طريق  عن  الترابية  الجماعات 

 ؛  لوصايا ا أو 

للشروط    - املستوفية  الحيازة  طريق  عن  ملكيتها  املكتسبة 

 القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

املستعملأ ةاملستغل  - أمباشر   ةبكيفي  ة و  مباشر ة  غير    ة و 

الترابي  ةبدائر  الخاصة نفوذها  والطرق  والرتفاقات  ة، 

 . ركة املشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة   

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة   

 فقرة 

تتكون أمالك الجماعات الترابية من أمالك تابعة مللكها  

 العام وأمالك تابعة مللكها الخاص.

 تشمل أمالك الجماعات الترابية جميع العقارات :  

ب  - أجل  املقتناة  من  امللكية  نزع  طريق  عن  أو  التراض ي 

 املنفعة العامة؛

 ملبادلة ؛ ا عن طريق ااملكتسبة ملكيته -

طرف    - من  الترابية  الجماعات  إلى  ملكيتها  املنقولة 

 الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية ؛ 

تطبيقا    - الترابية  الجماعات  إلى  ملكيتها  املنقولة 

 ملقتضيات تشريعية؛  

طريق    - عن  الترابية  الجماعات  إلى  ملكيتها  املنقولة 

 ؛  لوصاياا الهبات أو 

ملك ا   - للشروط  ملكتسبة  املستوفية  الحيازة  طريق  عن  يتها 

 القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

 األول  القسم 2

 

 أحكام عامة 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 األول
 

 
 
 

 الثاني
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  طبيعة المقترح  التعديل التعليل
 التعديل

 التعديل الباب المادة األصلي  نصال

  األمالك كون  ل(  1)
سجل    ةالوارد  في 

مالك  أ  محتويات 
قرينة  اعالجم تعتبر  ة 

الحياز سبة  تالمك  ةعلى 
عدا    ة،للملكي ذا  إما 

    ثبت العكس.
على   يساعد  ما  وهو 
النزاعات   حسم 

مصالح    ة وحماي
 .ة الجماع

مع  (  2) انسجاما 
الواجب    ة المرون

التخفيف  و  ااعتماده 
ع تدبير  من  راقيل 

 . الزمن
 

 تقيد  للمحتويات، سجل ترابية جماعة كل صعيد  على يمسك

 .ألمالكها التابعة قاراتالع جميع يهف

 .ثبات العكسإعدم   ةفي حال ة ثباتية إوتكون لهذا السجل قو 

 األمالك  أحدهما  في تقيد  قسمين  إلى املحتويات سجل ويقسم

 .ترابيةال  بالجماعة الخاصة األمالك اآلخر وفي العامة

 املحتويات سجل  مسك الترابية الجماعة مجلس رئيس يتولى

 الدورة خالل عليه تطرأ  التي بالتغييرات املجلس باروإخ وتحيينه،

بداي املجلس يعقدها التي  األولى العادية ولي  ةفي  وفي    ةكل 

 .املكلف املحاسب إلى املحين السجل  من  نسخة تبلغ  .وسطها

 باملالية، املكلف والوزير  اخليةالد لوزير مشترك بقرار  يحدد

 يتضمنها نأ يجب التي والبيانات املحتويات سجل نموذج

 .مسكه كيفياتو 

 

 

 

 إضافة  فقرة 

 للمحتويات،  سجل ترابية جماعة كل صعيد على يمسك

 .ألمالكها التابعة العقارات جميع فيه تقيد

 أحدهما  في تقيد  قسمين  إلى  املحتويات سجل  ويقسم

 بالجماعة الخاصة  األمالك اآلخر وفي العامة  األمالك 

 .الترابية

 جلس مسك رابيةالت الجماعة مجلس رئيس يتولى

 تطرأ التي  بالتغييرات  املجلس وإخبار  وتحيينه،  املحتويات

 كل  املجلس يعقدها  التي  األولى العادية الدورة  خالل  عليه

 .املكلف املحاسب إلى املحين السجل من نسخة تبلغ .سنة

 املكلف والوزير  الداخلية لوزير شتركم  بقرار  يحدد

 أن  ب يج التي  ناتوالبيا املحتويات سجل  نموذج باملالية،

 .مسكه وكيفيات يتضمنها

 
 

 القسم األول  3

 

 أحكام عامة 

 
 

 
 

 الثالث
 
 
 
 

 الرابع 
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

مع    (1) انسجاما 
رقم    المرسوم 

  الصادر   126.00.2
مارس    6  خـبتاري
المتعلق ،  2000

ة  يالوطن   ت صاللموابا
وكذلك     واإلقليمية

  620.83.2م  المرسو
بتاري   1  خ ـالصادر 

 .1990فبراير 

 
االستعماالت  (  2)

  ، أكثرواردة  ة  الرياضي
أكثر   استخداما  وهي 
ل   ، لساحات وتوظيفا 
ن تكتسي  أوالتي يمكن  

  ة يعموم ة  صبغ
 ،بمقتضى القانون

 
على الطابع    اكيد أت (  3)

 ة االيكولوجي للتنمي 

 جميع الترابية، ماعاتللج العام مللكا ضمن تدخل

 املباشر لالستعمال واملخصصة تمتلكها التي العقارات

  : سيما  وال عمومي، مرفق لتسيير  أو العموم قبل  من

ضمن امللك العام    ةالغير املصنف   وملحقاتها الطرق  -

  ؛ ة.للدول

 األلعاب وميادين العامة  الخضراء املساحات  -

 املخصصة كاملساحات لفةاملخت املباحة واملساحات

  ؛ يةرياضوال الثقافية للتظاهرات

 اإلداري  لالستعمال املخصصة العمومية التجهيزات -

 ؛والبيئي والرياض ي  واالجتماعي والثقافي

 ح الصال واملاء  العمومية اإلنارة  وتجهيزات  منشآت   -

 .والتطهير للشرب

 

 

 

 إضافة  فقرة 

 

 

ستبدال لفظة  إ
"فلكلورية" ب  

 "رياضية"  

 

 إضافة 

 جميع الترابية، للجماعات العام امللك نضم  تدخل

 من  املباشر  لالستعمال  واملخصصة تمتلكها  التي العقارات 

  : سيما وال  عمومي، مرفق لتسيير أو العموم قبل

  ؛ وملحقاتها  الطرق  -

 واملساحات األلعاب وميادين العامة راءالخض  املساحات  -

 للتظاهرات املخصصة كاملساحات املختلفة املباحة

  ؛ والفلكلورية قافيةالث

 اإلداري  لالستعمال املخصصة العمومية التجهيزات  -

 ؛ والرياض ي  واالجتماعي والثقافي

 الصالح واملاء العمومية اإلنارة وتجهيزات منشآت  -

 .والتطهير للشرب

 الثانيالقسم  4

 

ملك العام  لا
للجماعات  

 الترابية

 

 ول ألالباب ا

 

 أحكام عامة 

 
 

 
 
 

 امسالخ
 

 السادس 
 

لسابعا  
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

 
األ شتما تعريف  مع  صل يا 

ككتل العناصر   ةالتجاري  من 
ر حق ويعتب   ،ةوالمعنوي  ةالمادي

 .عناصرها حدأ الكراء 
ويمكن استثناء هذا العنصر من 

 األمر ا تعلق  ذ إ  ،اكتساب ملكيته
   .بالملك العمومي

بقيأ كانت   اديةم  ،العناصر  ةما 
،  للتفويت   ةقابلفإنها    ة،و معنويأ

ل قابلخصوصا  تكون   ة ما 
كما أن وجودها يمكن   .للتحويل

استغالل فستمرار  االمن   ي 
منح   الملك العمومي عن طريق

من ، لاالحتالل المؤقت   ةرخص
العناصر  إلصارت    األخرىيه 

 . التجاريصل  لأل ةالمكون
السماحأا  كم  ة نشط أ  ةقامإب   ن 

تجاريأ ةصناعي و أ   ةو 
عنه  ،  استثمار نشاء إ يترتب 

ضمان   ةتجارية  ملكي  ة تعتبر 
تجاه   ةمنقول   ، غياراأل   لمالكها 
والرهن   ةوقابل للتفويت 

التصرفات، أ   وجميع   نواع 
يبقى الذي  حق الكراء  ستثناء  با

بطبيع العمومي   ةلصيقا  الملك 
 .فويت والرهنالغير القابل للت

 الترابية للجماعات العام امللك يقبل ال

 وال بالتقادم، ملكهت أو عليه  الحجز  أو التفويت

 أو عقارية عينية حقوق  موضوع يكون  أن  يمكن

 .التجاري  كراءال في الحق السيما أخرى، حقوق  أية

 

 الحجز أو التفويت الترابية للجماعات العام امللك يقبل ال 

 حقوق  موضوع  يكون  أن يمكن وال تقادم،بال ملكه ت أو عليه

 األصل في الحق سيما ال أخرى، حقوق  أية أو عقارية عينية

 .التجاري 

 

 القسم الثاني 5

الملك العام  
للجماعات  

 الترابية

 

 ول ألالباب ا

 أحكام عامة 

 
 

 الثامن
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مادةال األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل   التعديل الباب 

بهدف  1) الفراغس(  نه  أل  ،د 
المطالب البث في  ،  دون حصر 

التعرضات   في  البث  يبقى 
تعني أل   فارغا، المطالب  ن 

بدائل هو    ،تقديم  التعرض  بينما 
وتقديم  بالحقوق  التمسك 

 . يأبداء الرإالمالحظات و
 
تقديم أهناك  (  2) جل 

ات والتعرضات يترتب  المالحظ
قرار   نشر  تاريخ  التحديد  من 

  ة يأقبل  توال    ة،الرسمي  ةبالجريد
اآل خارج  تقدم  ل  اجمطالب 

 ة.المذكور
 

مرحل في    ةوهناك  البث 
والمطالب   من  التعرضات 

الجماعطرف   والذي    ة،رئيس 
ثالث أهو  هذا .  شهرة  ويبقى 
المتعلق بالبث في خير القرار األ

 ه.  تعرضات دون بيان مصيرال
 

بواجب   ربطه  يتعين  لذلك 
و المتعرض قراإالتعليل  حق  ر 

  ة للمنازع   ةعدال الفي االتجاه إلى  
داخل    ةالمعتمد  األسبابحول  

الطعن   في اجل  باإللغاء 
  ا ضمان  اإلداريةقرارات  ال

 إلىلحقوق المتعرض بااللتجاء  
 .القضاء

 بمالحظاته يتقدم أن  مصلحة  ذي لكل  مكني

 أشهر ستة أجل  لداخ التحديد  قرار على وتعرضاته

 تقبل وال   .الرسمية  الجريدةب نشره تاريخ من يبتدئ

 .املذكور  األجل خارج تقدم تعرضات و أ مطالب أية

 السالفة  والتعرضات املالحظات دراسة  تتم

 الترابية الجماعة  مجلس  رئيس  طرف من  الذكر

 أجل داخل  بشأنها املتخذ بالقرار باألمر املعني وتبليغ

 أو باملالحظة  التوصل تاريخ نم  أشهر (03) ثالثة

 .التعرض

معلال  أيجب   القرار  هذا  يكون  قابال ويبقى    ،ن 

املحكمأللطعن   داخل  املختصة  الداري   ة مام  ة 

تبليغه    60أجل   من  املعني  أ يوما  علم  تاريخ  من  و 

 .به باألمر 

 

 

 

 إضافة 

 

 

 

 

 إضافة  فقرة 

 وتعرضاته بمالحظاته يتقدم أن مصلحة ذي لكل يمكن

 تاريخ من  يبتدئ  أشهر  ستة أجل  داخل  التحديد قرار على

 خارج تقدم مطالب  أية تقبل الو  .الرسمية بالجريدة  نشره

 .املذكور  األجل

 من  الذكر  السالفة  والتعرضات املالحظات  دراسة  تتم

 باألمر  املعني  وتبليغ الترابية  الجماعة  مجلس رئيس  طرف 

 تاريخ من أشهر  (03) ثالثة أجل داخل  بشأنها  املتخذ  بالقرار

 .التعرض  أو باملالحظة التوصل

 

 القسم الثاني 9

 

ملك العام  لا
لجماعات  ل

 الترابية

 

 ثانيلالباب ا

 

التحديد 
اإلداري  

للملك العام  
للجماعات  

 الترابية

 
 

 
 

 التاسع
 
 

 
 

 العاشر
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الذي    المأزق من    اخروج
مالي إى  أد  تدهور    ة لى 

بسبب    ةالدول والجماعات 
لى  إ  ة والحاجالضغط  

والبنيات   التجهيزات 
  ة مستعجل   ة بصف  ةالتحتي 

وتعقد   جراءات  إوطول 
الملكي  ترتب    ة،نزع  وما 

منازعات   من  ذلك  عن 
عنوان   االعتداء  "تحت 

يخضع  "المادي الذي 
عنه   كام  أحلى  إالتعويض 

المسؤولي    ة وقواعد 
التي تبنى على    ،صيريةالتق

  ة الواسع   ة يالتقدير  ةالسلط
ع    ،ةللقضا ترتب  ن  وما 

 العامة  الطرق  حدود تخطيط قرارات  تتخذ

 طرق ال حدود تخطيط وقرارات  الترابية اعاتللجم

 املراد األراض ي  فيها ملعينةا الترابية للجماعات العامة

 مداوالت بعد املجالس، لرؤساء بقرارات ملكيتها نزع

 املتعلقة واألنظمة  للتشريعات وفقا األخيرة، هذه

 مع مراعاة املقتضيات التالية:  ،بالتعمير

الحال مصلح  ةفي  فيها  تقتض ي  إالجماع  ةالتي  نجاز  ة 

العام التهيئ  ة املقرر   ةالطرق  تصميم  لها  يمكن     ة، في 

قرارات  ت العامنفيذ  الطرق  املعنية، تخطيط  التي    ة 

األ  وتغييرها، يتطلب  ملكيتها  نزع  حاج   مر  إدون  لى  ة 

املنصوص عليها في القانون    ةنزع امللكي  ة سلوك مسطر 

العامة    7.18رقم   املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق 

املؤقت  في  ال  وبالحتالل  ر   11صادر    6)  1402جب  من 

 (  1982مايو 

هذه املستحق     ، ةالحال  وفي  التعويض  تحديد  يتعين 

بواسط ملكيته  نزع  عن  الحق  له  إخبر   ةملن    ة دارية 

 .للتقييم ةالداري ةتقوم بها اللجن

  ،من له الحق فيه  ةشار إع التعويض املذكور رهن  دويو 

التر المقابل   عقد  على  امللكيتوقيع  ونقل  أو  اض ي  ة 

حق  ة مع بقاء املختص اإلدارية ةحكميودع بصندوق امل

.    من له الحق فيه  ةفي التعويض مصانا لفائد  ةنازعامل 

 .ويترتب عن إيداع التعويض نقل امللكية إلى الجماعة

 

 

 

 

 

 ة   إضاف 

 فقرة 

 للجماعات العامة الطرق  دحدو  تخطيط قرارات تتخذ

 للجماعات  العامة الطرق  حدود تخطيط  وقرارات الترابية

 لرؤساء بقرارات ملكيتها نزع املراد األراض ي  فيها  املعينة الترابية

 للتشريعات وفقا األخيرة، هذه  مداوالت  بعد املجالس،

 .بالتعمير املتعلقة مة واألنظ

 

 الباب   11

 ثالثلا

 

قرارات  
تخطيط  
حدود  

ق  الطر
العامة  
  وقرارات
تخطيط  
حدود  
الطرق  
العامة  

المعينة فيها  
األراضي  
المراد نزع  

 ملكيتها 
 

 
 
 
 

الحادي  
 عشر
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من   ثقيلأذلك  أدت  حكام  ة، 
تدخل   المشرع  إلى 

المالي   القانون  بمقتضى 
جيل تنفيذ  ألى ت إ  2020  ة لسن

ثاره ذلك من  أ وما    األحكام، 
على   ، مالحظات، بل ضجة

 . مستويات  ةعد 
 

اللجنة    ،يتعين و  طرف  من  التعويض  تحديد  عند 

الوارد  القواعد  مراعاة  الفصل    ةالتقنية،  من    20في 

رقم  ال امللكية  7.18قانون  بنزع  املنفعة    املتعلق  ألجل 

 . ل املؤقتالعامة وبالحتال

في    ةاعتبار املساهم  ، عند تقدير التعويض    ،كما يتعين

العامإن الطرق  على  الجماعي  ةجاز  املفروضة  مالك  ة 

كما هو منصوص عليها في املواد     لها،   ةاملجاور   األراض ي

 .التعميراملتعلق ب 12.90 من قانون   38و  37
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

من   كبير  عدد  هناك 
العشوائيا ة،  لتجزئات 

تس األمر  ويتها  يتطلب 
طريق   عن  وتصحيحها 

ا وفقا   لهيكلة، إعادة 
الباب   الواردة في  للمساطر 

قانون   من   90.25الثاني 
  ة العقاري   المتعلق بالتجزئات 

العقاري    ة والمجموعات 
العقارات، التي     وتقسيم 

الجماع مسؤولية   ة تحمل 
الطرق   المالك  تعويض 

  أم كانت    ةداخلي  ة،القائم
 ة.  خارجي

 
ما كاهل   وهو  يثقل 

وقت الذي  في ال  ،عات الجما
ذ  من  المجزيستفيد  ون  ؤ لك 
 .العشوائيون 

 
مما يستدعي اعتبار الطرق  

من    ة والمستعمل  ةالقائم
العموم تدخل ضمن   طرف 
بحكم   العمومي  الملك 

 .القانون 

 املستعملة واألزقة واملمرات  واملسالك الطرق  عينت

 امللكية طابع لتأكيد الترابية، للجماعات التابعة

 لرؤساء بقرارات حدودها، وبيان تكتسيها  التي العامة

 وفقا  األخيرة، هذه مداوالت  بعد املجالس،

  ة مع مراعا  ،بالتعمير املتعلقة واألنظمة للتشريعات

صبغ العمومي  ةاكتساب  باستعمال  ،امللك 

 . عالهأ  2   ةوفقا للماد ،العموم

 

 

 

 

 إضافة 

 التابعة املستعملة واألزقة مراتوامل واملسالك الطرق  تعين

 تكتسيها  التي  العامة  امللكية طابع لتأكيد الترابية، للجماعات

 هذه  مداوالت بعد املجالس، لرؤساء بقرارات حدودها، وبيان

 .بالتعمير املتعلقة واألنظمة للتشريعات وفقا األخيرة،

 

الباب  12
 رابع لا

 
تعيين 
الطرق  

مسالك لوا
ممرات لوا

زقة  ألوا
ستعملة ملا

التابعة 
للجماعات  

 الترابية

 
 
 
 

الثاني 
 عشر
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  تعديلال التعليل

ب  ةصلياأل   ةغاالصي  انهأ تفيد 
 وعيما ر  إذاال  تحرم التفويت، إ

الشفع كيفي  ة،حق  بيان    ة دون 
    هذا الحق. ة مراعا

العلم   الشفعأمع  عد  ةن    ةفيها 
 األمرن  أثم     جال،ة آ ت وعدحاال

ي البيع ال  بتحريم  بل تعلق   ،
جواز البيع باعتباره    وه  طلق المن

حماي   ، األصل الجار   ةمع  حق 
 .ةبمنحه حق الشفع

 

 طريق من  جزء بإخراج  األمر  تعلق إذا      

 العامة امللكية صبغة انتفاء إثبات بعد عمومية،

 إلى بالنظر للبناء قابلة غير  مساحته تكون  عنها،

 الجزء فإن  ،العمل بها  الجاري  التعمير  ضوابط

قابال  املستخرج حق يبقى  بقاء  مع  للتفويت   

املالشفع املالك  لفائدة  أحكام  جاورين  ة  وفق 

بها    ة الوارد  ةالشفع الجاري  القوانين  في 

 .العمل

 

 

 

 إعادة 

 الصياغة

 إثبات  بعد عمومية،  طريق  من  جزء بإخراج  األمر تعلق  إذا

 قابلة غير مساحته  تكون  عنها، العامة ةامللكي صبغة  انتفاء

 فإن العمل، بها الجاري  التعمير ضوابط إلى بالنظر للبناء

 الشفعة حق مراعاة  مع إال تفويته يمكن ال  املستخرج  الجزء

 .املجاورين املالك لفائدة

 

الباب  14
 الخامس
 اإلخراج.

 

 
 

الثالث 
 عشر

 
 
 

غالبا ما يتم احتالل الملك العمومي 
بنايات    تجهيزات،  باستعمال بل 

صا في مجال المقاهي خصو  ة،خفيف
شرفات   إحداث  جلألوالمطاعم  
تجهيز Terrassesللمقاهي   أو 

خارجي   األرصفة  على    ةفضاءات 
 .ما يشبه ذلك أو
للخالفوت ما    اتفاديا  كان    إذاحول 

البنايات  نطاق  في  يدخل  ذلك 
بيان  يست ،ةالثقيل  أو  ةالخفيف حسن 

التشريع في   .ذلك 
ن تجهيز الفضاءات صود هو أوالمق

يدخ البنايات  ال  ضمن  التي ل 
 .من المشروع 16 ةمادالتعالجها 

 
 
 

 بدون  العام للملك املؤقت باالحتالل يرخص

 قرار بموجب   للتفكيك  ةبنايات غير قابل إقامة

 على بناء يتخذ الترابية  الجماعة مجلس لرئيس

 الرسمية بالجريدة ينشر تنظيمي قرار

 .بيةالترا للجماعات

 بعد أعاله املذكور  التنظيمي  القرار يتخذ

 .املجلس مداوالت

 

 

 إضافة 

 بناء إقامة  بدون  العام للملك  املؤقت باالحتالل  يرخص

 على  بناء  يتخذ  الترابية  الجماعة  مجلس لرئيس قرار  بموجب

 .الترابية للجماعات  الرسمية بالجريدة ينشر  تنظيمي  قرار

 مداوالت بعد هأعال  املذكور  التنظيمي  القرار  يتخذ

 .املجلس

 

الباب  15
 لسادس ا
 اللحتالا
مؤقت لا

العام   للملك
للجماعات  

 الترابية

 
 الرابع 

عشر    
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

تجنب يس  (1) تحسن 
  ة العمومي ة  مزايد الجراءات  إ

قيم تحديد   اإلتاوات   ة في 
 ة: التاليلألسباب 

  ة تنافسيال   إمبد ترام  اح •
في    بداعواإل واالبتكار  

ة  التجارية  الممارس
  ة، عام  ة بصف  ة واالقتصادي

 .مقومات التنمية كأحد 

والتعقيدات   • البطء 
تؤدي   التي    إلى والعراقيل 

 هدر الوقت،

عوامل   • على    اإلنتاجثقل 
 كاهل المستثمر، 

مضاربات  إضفاء •   ي طابع 
الجماع  نشاط  في    ةعلى 

مع    ممتلكاتها،  عالقتها 
بدل طابع الدعم والتشجيع  

 ثمار، على االست 

الثق • الجماع  ة بناء    ة بين 
 ، والمتعاملين معها

 
التعديل    (2) مع  انسجاما 

 الوارد أعاله. 

 بإقامة العام للملك  املؤقت باالحتالل يرخص

 الترابية،  الجماعة مجلس لرئيس قرار  بموجب  بناء

 .مجلسها مداوالت بعد يتخذ

 أو تجاريا املؤقت االحتالل من الغرض كان إذا

 القرار  املجلس رئيس  يتخذ  مهنيا،  أو  صناعيا 

 بعد املادة، هذه  من  األولى الفقرة  في  إليه شار امل

 وثمن  تحمالت دفتر على بناء ،خبرة إدارية إجراء

 مسبقا عليهما مصادق يعتبر كحد أدنى،  افتتاحي،

  .املجلس طرف من

 .إدارية خبرة بواسطة  االفتتاحي الثمن يحدد

 روالوزي الداخلية لوزير مشترك بقرار تحدد

 العمومية  املزايدة راءإج كيفيات  باملالية  املكلف

 املكلفة اللجنة  وتركيبة التحمالت دفتر ونموذج

 .اإلدارية الخبرة بإجراء

 

 

 

 

 تعويض

 "مزايدة"  

 بــ "خبرة"  

 

 

 حذف  

 الفقرتين 

 الثالثة والرابعة  

 بناء  ةبإقام  العام للملك املؤقت  باالحتالل  يرخص

 بعد يتخذ الترابية، عةالجما مجلس لرئيس قرار  بموجب

 .مجلسها تمداوال 

 أو صناعيا أو تجاريا املؤقت االحتالل من الغرض كان  إذا

 األولى الفقرة في إليه املشار القرار املجلس رئيس  يتخذ مهنيا،

 دفتر على بناء  عمومية، مزايدة إجراء بعد املادة، هذه من

 طرف من مسبقا عليهما  مصادق حي،افتتا وثمن تحمالت

  .لساملج

 .إدارية خبرة واسطة ب االفتتاحي الثمن يحدد

 املكلف والوزير الداخلية لوزير مشترك بقرار تحدد

 دفتر ونموذج  العمومية املزايدة  إجراء كيفيات باملالية

 .اإلدارية الخبرة بإجراء املكلفة اللجنة وتركيبة التحمالت

 

الباب  16
 السادس 

 اللتحالا
مؤقت لا

للملك العام  
للجماعات  

 لترابيةا

 
 
 
 

الخامس 
 عشر
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل لتعليلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثالث  القطاع    تشجيع 
المدني(  في     )المجتمع 
بجانب  المساهمة  

مشروع    ةالجماع في 
 .تنميتها 

 
 
 
 

 العام  للملك املؤقت باالحتالل  الترخيص يمكن

 بقرار جهنموذ يحدد تحمالت دفتر على ءبنا بالتراض ي،

 إحدى في باملالية، املكلف والوزير الداخلية لوزير  مشترك

 : التالية الحاالت

  ؛ نتيجة  أية عن تسفرا لم مزايدتين بعد -

 يعتبر نشاط ممارسة أجل من املجاورين املالك  لفائدة -

  ؛ يزاولونه لذيا الرئيس ي للنشاط امتدادا

 من العام للقانون  خاضع اري اعتب شخص لفائدة -

 ؛  إليه املسندة املهام إطار في يدخل  مشروع إنجاز  جلأ

 له معهود الخاص  للقانون  خاضع اعتباري  شخص لفائدة -

هيئات ذات نشاط اجتماعي    ةلفائد،  عمومي مرفق بتدبير

 .داء نشاطهاألتنفيذ مشاريعها و   ل يستهدف الربح،

 التابع مالعا للملك املؤقت باالحتالل ويرخص

 تحديد أي  ودون  مقابل بدون  فورا، الترابية للجماعات

 التحتية  والبنيات املنشآت حاجيات لتلبية وذلك للمدة،

 ووفق استعجالية العتبارات إنجازها يتم والتي العسكرية

 .عملياتية متطلبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة  ضاف إ

 

 بالتراض ي،  العام للملك ملؤقتا باالحتالل الترخيص  يمكن

 لوزير مشترك بقرار  نموذجه يحدد تحمالت دفتر على بناء

 : التالية  الحاالت  إحدى في باملالية، املكلف والوزير الداخلية

  ؛ نتيجة  أية عن تسفرا لم مزايدتين بعد -

 يعتبر  نشاط  ممارسة أجل من  املجاورين  املالك  لفائدة -

  ؛ يزاولونه يالذ الرئيس ي للنشاط امتدادا

 أجل من العام للقانون  خاضع ي اعتبار  شخص لفائدة -

 ؛  إليه املسندة املهام إطار في يدخل مشروع إنجاز 

 معهود الخاص للقانون  خاضع اعتباري  شخص  لفائدة -

 .عمومي مرفق بتدبير له

 للجماعات  التابع العام للملك املؤقت  باالحتالل  ويرخص

 وذلك للمدة، تحديد  أي ن ودو  مقابل  بدون  فورا، الترابية

 والتي العسكرية  ةالتحتي والبنيات املنشآت  ياتحاج لتلبية

 .عملياتية متطلبات ووفق استعجالية العتبارات  إنجازها يتم

 

الباب  17
 السادس 

 اللحتالا
مؤقت لا

للملك العام  
للجماعات  

 الترابية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

السادس  
 عشر
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لالتعدي الباب المادة األصلي  النص ل التعدي  طبيعة المقترح  التعديل التعليل  

 
 
 
 
 
 

المنازع  حول    ةتجنب 
التسل الذي    م، تاريخ 

الملك  يعتبر   تسلم 
  ة الرخصموضوع  

بداي استحقاق    ةوتاريخ 
في     ،اإلتاوات  عدا  ما 

الخاصالح   ة االت 
في   عليها  المنصوص 
الشروط   دفتر 

 .والتحمالت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10) رعش  تتعدى ال ملدة املؤقت االحتالل  رخصة تمنح

 إلى املدة هذه رفع استثنائية بصفة يمكن أنه غير سنوات،

 نشاط إنجاز حالة في سنة، (40) أربعين ها أقصا مدة

 ذي مشروع  أو الترابية  الجماعة لحساب عام بمرفق  مرتبط

 .اختصاصاتها نطاق في يدخل عام نفع

 تبليغها يوم من املؤقت االحتالل  برخصة العمل يبتدئ

املستفيد    ةبواسط   رباألم  املعني إلى يوقعه  من  أمحضر  و 

 .ةقانوني  ةبصفيمثله 

 تمنح املادة، هذه من األولى الفقرة كامأح  من  استثناء

 للجماعة  التابع  العام للملك املؤقت  االحتالل  رخص

  : التالية الحاالت في املدة تحديد دون  الترابية

 للطريق مجاور  ملك بين الرابطة الطرق  تهيئة -

 على باملرور السماح  مع الطريق هذه وبين  العمومية

 به؛ ح السما عدم  أو املذكورة  لطريق ا جانبي

 مملوكة أكثر  أو قطعتين بين للربط ممرات تهيئة -

 الشخص؛  لنفس

 األمالك لري  املعدة بالسواقي العمومية  القنوات ربط -

 .عنها املياه  لتصريف أو الخاصة

 

 

 

 

 

 

 ضافة إ

 (10) عشر تتعدى ال  ملدة املؤقت االحتالل  رخصة  تمنح

 إلى املدة هذه رفع استثنائية فةبص  يمكن  أنه غير سنوات،

 مرتبط نشاط إنجاز حالة في سنة،  (40) أربعين  أقصاها مدة

 عام  نفع ذي  مشروع أو الترابية  الجماعة  لحساب عام  بمرفق

 .اختصاصاتها نطاق في يدخل

 إلى تبليغها يوم من املؤقت االحتالل برخصة العمل يبتدئ

 .باألمر ملعنيا

 تمنح املادة، هذه  من  ولىاأل  الفقرة أحكام  من استثناء

 الترابية  للجماعة التابع العام للملك املؤقت االحتالل  صرخ

  : التالية الحاالت في املدة تحديد دون 

 العمومية  للطريق مجاور  ملك بين الرابطة الطرق  تهيئة -

 لطريق ا جانبي  على  باملرور السماح مع الطريق هذه وبين

 به؛ السماح  عدم أو املذكورة

 لنفس مملوكة أكثر أو قطعتين بين للربط ممرات تهيئة -

 الشخص؛

 األمالك  لري  املعدة بالسواقي العمومية  القنوات ربط -

 .عنها املياه  لتصريف أو الخاصة

 

الباب  20
 السادس 

 اللحتالا
مؤقت لا

للملك العام  
للجماعات  

 الترابية
 

 
 
 
 
 

السابع 
 عشر
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لالتعدي الباب المادة األصلي  لنصا التعديل  طبيعة المقترح  التعديل تعليلال  

يكون  (  1) ما  تسليم  غالبا 
المؤقت  الا  ةرخص حتالل 

التهيئإيستتبع    ةجراءات 
يتطلب   ما  وهو  والتجهيز. 

  أو التسليم    و أالبناء    ة رخص
  .االستغالل  ةثم رخص ةالمطابق

 
يمر    وأخرى، قد    ةوبين رخص

يقصر حسب   وأزمن قد يطول  
 .الحاالت

 
تحديد  ،ذلكل بداي  يتعين    ة تاريخ 

مع     ،ةبدق  اإلتاواتاستحقاق  
في    ة الجماع  أنالعلم   تتحكم  ال 

بلالمذكوراآلجال   هي    ة، 
 .بإرادة المستفيد ةمرتبط

 
لكل ما من شأنه    (2) ن  أ تفاديا 

عملي حول  نزاعا    ة يخلق 
ما    ألنه   االسترجاع، غالبا 

الرخص صاحب  ال  و  ةيغيب 
مع  عنوانهعرف  ي االكتفاء  ، 

ال بعين  حارس  .  مكانبترك 
  الملك فرغ  أنه  أغالبا ما يدعي  و

 إشارة  رهن  ووضعه  ،العمومي
بعيد  ةالجماع تفاديا    ،منذ زمن 
 .ةالمستحق اإلتاواتألداء 

 
 

، مسبقا تدفع إتاوة أداء يستوجب مؤقت احتالل لك 

ذا نص دفتر  ما عدا إ   ،ةابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرخص 

 ..خرآخ لشروط والتحمالت على تاريا

 في بينةامل األسباب من لسبب الرخصة سحب تم إذا

 يوم  حتى  األداء املستحقة اإلتاوة مبلغ فإن  بعده، 24 املادة

 .الترابية  للجماعة مكتسبا حقا يبقى الرخصة سحب

 فإن  العامة، املصلحة ألسباب الرخصة سحب تم إذا

ال   إلى إال  تستحق ال  اإلتاوة الفعليوم  للملك   يسترجاع 

الرخصةالعم موضوع   اقتض ى  إذا للمستفيد ويرجع  .ومي 

 .املستحقة اإلتاوة مبلغ عن زاد ما حالال

 قرار في تحدد نسبة حسب املؤقت االحتالل إتاوة تراجع

 مراجعتين  بين  الفاصلة املدة تقل أن  دون  الترخيص

 .سنوات  (05) خمس عن متتاليتين 

 أجل حلول  عند ائياتلق املراجعة اإلتاوة تطبق

 .قهااستحقا

 

 ة  ضافإ

 

 .مسبقا تدفع ةإتاو  أداء يستوجب مؤقت احتالل كل

 24 املادة في املبينة  األسباب من لسبب الرخصة سحب تم إذا

 يبقى الرخصة سحب يوم حتى  األداء املستحقة اإلتاوة مبلغ فإن  بعده،

 .الترابية للجماعة مكتسبا حقا

 وةاإلتا فإن  العامة، ملصلحةا ألسباب الرخصة سحب تم إذا

 للملك املؤقت حتاللاال  عن للتوقف املحدد اليوم إلى إال تستحق ال

 اإلتاوة مبلغ عن زاد ما الحال اقتض ى إذا للمستفيد ويرجع العام،

 .املستحقة

 الترخيص قرار  في تحدد نسبة حسب املؤقت االحتالل  إتاوة تراجع

 (05) خمس عن متتاليتين  مراجعتين  بين  الفاصلة املدة تقل أن  دون 

 .واتسن

 .استحقاقها جلأ حلول  عند تلقائيا املراجعة اإلتاوة تطبق

 

الباب  21
 السادس 

 اللحتالا
مؤقت لا

للملك العام  
للجماعات  

 الترابية

 
الثامن 
 عشر

 
 
 

التاسع 
 عشر
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزمن  بهدف   تحديد 
الملك    قصىاأل لوضع 

رهن     إشارة العمومي 
إنجاز  بقصد    ،مستثمرال

يدخل    ،معينمشروع  
زمن  ضمن   تدبير 

  ة في مجال مراقب   ة،الجماع
مجال   في  االستثمارات، 

 .التنمية
 

 للملك املؤقت  باالحتالل  الترخيص  قرار  يحدد

  يلي:   ما الخصوص على العام

 ؛ رخصةال من املستفيد وعنوان اسم -

 ؛ العقار  وموقع مساحة  -

  ؛ املؤقت االحتالل مدة -

 ؛  مراجعتها ونسبة اإلتاوة مبلغ -

 يمكن  التي واملنشآت  األشغال طبيعة -

 فيها الشروع  وآجال  ينجزها  أن  للمستفيد 

 .منها واالنتهاء

الستغالل    اآلجال  - في  للشروع  القصوى 

 .الفعلي للملك العمومي موضوع الرخصة

 إرجاع روط ش املؤقت االحتالل رارق يحدد كما

 إلى جزئيا أو كليا إما  الرخصة موضوع العقار

 سحبها  أو الرخصة أجل  انتهاء  عند  الترابية  الجماعة

 املستفيد على يجب التي  املنشآت بين  التمييز  مع

 مجانا  عنها  التخلي عليه  يتعين التي وتلك إزالتها 

 .الترابية للجماعة

 

 

 

 

 

 على العام للملك املؤقت الحتاللبا  الترخيص قرار يحدد

  يلي:  ما  الخصوص

 ؛ الرخصة من املستفيد وعنوان اسم -

 ؛ العقار  وموقع مساحة  -

  ؛ املؤقت االحتالل مدة -

 ؛  مراجعتها ونسبة اإلتاوة مبلغ -

 أن  للمستفيد  يمكن  التي  واملنشآت  األشغال  طبيعة  -

 .منها واالنتهاء فيها الشروع وآجال ينجزها

 العقار  إرجاع شروط قتاملؤ  االحتالل قرار دديح كما

 عند  الترابية  الجماعة  إلى ئياجز  أو  كليا  إما  الرخصة موضوع 

 التي  املنشآت  بين  التمييز مع سحبها أو الرخصة أجل انتهاء

 عنها التخلي عليه يتعين التي وتلك إزالتها املستفيد على يجب

 .الترابية للجماعة  مجانا

 

الباب  22
 السادس 

 اللتحالا
مؤقت لا

ام  للملك الع
للجماعات  

 الترابية

 
 
 
 
 
 
 

 العشرون
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  طبيعة المقترح  التعديل التعليل
 التعديل

 التعديل الباب المادة األصلي  النص

 
في    إن الحاسم  المعيار 

اإلداريةالخبر هي    ة 
العوامل مجموعة   من 

بينما     ،ةوالظرفية  التقني
تضيف   ةالقضائية  الخبر

العوامل    إلى ذلك 
   .ةوالتجارية صادياالقت

 
الفرق م معه  يكون  ما 

المعيار بين   ،ينشاسعا 
الخبرأوخصوصا   ة  ن 

السلط  ةالقضائي ة تعتمد 
والتي    ة،الواسعة  التقديري
 .عليها ةال رقاب

 
مما يجعل التشريع ضابطا  

التوازن، هو     لمجال  كما 
تحديد    األمرعليه   في 

المترتب عن    ةالتعويضات 
)ظهير   السير    2حوادث 

 .(1984  وبرأكت
 
 
 
 
 
 
 

 مدتها، كانت امهم حين، كل في املؤقت االحتالل رخصة سحب يمكن

 إلى السحب قرار تبليغ شريطة ذلك،  العامة  املصلحة اقتضت  إذا

 .للسحب املحدد التاريخ قبل األقل على أشهر ثالثة املستفيد

 بقرار ويكون  تسليمها إجراءات وفق الرخصة سحب يتم أن  يجب

 .ملجلسا  ئيسلر  معلل

 هذه من األولى الفقرة ملقتضيات طبقا االحتالل رخصة سحب تم إذا

 األضرار عن بتعويض الترابية الجماعة مطالبة باألمر للمعني  يجوز  املادة

 طبقا  العمومي امللك فوق  املشيد بالبناء  املرتبطة  املباشرة املادية

  .البناء رخصة  بموجب بها املرخص للتصاميم

 ناتج ضرر  أي األحوال، من حال بأي لتعويض،ا شملي أن  يمكن ال

 املادية  عناصره من عنصر  أي أو  منه جزء  أو التجاري  األصـل فقدان  عن

 .به املرتبطة  املهنية أو التجارية العمليات أو املعنوية أو

 كيفيات تحدد إدارية، خبرة بواسطة الضرر  عن التعويض تحديد يتم

 .باملالية املكلف الوزيرو  ليةالداخ لوزير مشترك بقرار إجرائها

حال املحدد    ةفي  التعويض  على  التفاق  الخبر عدم  ة  بمقتض ى 

املصلح   ،اإلدارية له  ملن  طريق  ة  يمكن  عن  التعويض  تحديد  طلب 

ي وجه  أن ل يتعدى الحد القص ى للتعويض ب أعلى     القضاء املختص،

الوجوه، بنسب   أو   ةزياد   من  املئ  10  ةنقصان  قيم  ةفي  ويض التع  ةمن 

 ة اإلدارية. الخبر ة ملحدد بواسطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة  ضاف إ

 

 مهما حين، كل في املؤقت االحتالل رخصة سحب يمكن

 شريطة ذلك، العامة املصلحة اقتضت إذا مدتها، كانت

 قبل األقل على أشهر  ثالثة املستفيد  إلى السحب قرار تبليغ

 .للسحب املحدد التاريخ

 تسليمها اتإجراء وفق الرخصة سحب يتم أن يجب

 .املجلس لرئيس معلل بقرار ويكون 

 الفقرة  ملقتضيات  طبقا  اللاالحت رخصة سحب  تم  إذا

 الجماعة مطالبة  باألمر  للمعني  يجوز  املادة هذه من  األولى

 املرتبطة  املباشرة املادية األضرار  عن  بتعويض  الترابية

 املرخص للتصاميم طبقا العمومي امللك فوق  املشيد بالبناء

  .البناء رخصة وجببم هاب

 أي األحوال، من حال بأي التعويض، يشمل أن يمكن ال

 أي أو منه جزء أو التجاري  األصـل فقدان عن ناتج ضرر 

 التجارية العمليات أو املعنوية أو املادية عناصره  من عنصر

 .به املرتبطة املهنية أو

 إدارية، خبرة بواسطة الضرر  عن التعويض تحديد يتم

 والوزير الداخلية لوزير  مشترك بقرار  جرائهاإ ياتكيف تحدد

 .باملالية املكلف

32  لباب السادس ا 
 اللحتالا

مؤقت للملك  لا
العام  

للجماعات  
 الترابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الواحد  
 والعشرون
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

الماد  تركيب    ة إعادة 
  ة بصياغتيبها  وتر 

  إسناد مع     ،ةمسطري
  إلى   اإلخالء   ةمسطر

المحكم ة  رئيس 
بصفته    ،ةالمختص

 .قاضي للمستعجالت 
 
 
 
 
 

 تعويض، أي وبدون  القانون  بحكم املؤقت  االحتالل رخصة تسحب

توقف    إذا   ،ةاملذكور ة  لى املستفيد من الرخص إعذار  إي سابق  أوبدون  

 .جلهاأول عند حلتاوات االحتالل املؤقت أاملستفيد عن دفع 

رخص  تسحب  القانون،  ةكما  بحكم  املؤقت   ي أوبدون     الحتالل 

ال   أجلبعد    ةاملذكور ة  عذار للمستفيد من الرخص تعويض بعد تبليغ اإل 

  : التالية الحاالت في وذلك العقار، إلخالء واحدا شهرا عدىيت

 لشروعل املؤقت االحتالل قرار في املحددة اآلجال املستفيد يحترم لم إذا -

 رئيس قبل من مقبول  عذر دون  منها،  واالنتهاء بها  املرخص األشغال في

  ؛ املجلس

 قرار له يخولها التي  الحقوق  بعض أو كل  عن للغير املستفيد تخلى إذا -

  ؛ املؤقت باالحتالل الترخيص

 املؤقت باالحتالل الترخيص موضوع القطع املستفيد خصص إذا -

 في تغييرا أحدث أو به، له لترخيصا تم  الذي غير آخر الستعمال

  ؛ جلسللم مسبقة  موافقة دون  املنجزة، املنشآت

 أجلها؛ حلول  عند املؤقت االحتالل إتاوة بدفع املستفيد يقم لم إذا- 

 الرخصة من  املستفيد حق في القضائية  بالتصفية  نهائي  حكم صدر إذا -

 ؛

واللتزامات  إ - الشروط  املستفيد  يحترم  لم  تت ذا  دفتر  ضمنها  التي  بنود 

 .الشروط والتحمالت

بمثابوت الحالت  هذه  فاسخ  ةعتبر  توصل    ،شرط  بثبوت  معاينته  تتم 

 .ليهإسباب ترجع و تعذر ذلك أل أليه إاملوجه  ذار عباإل باألمر املعني 

استعجالي   أمر طلب استصدار  ةيمكن لرئيس الجماع  ،ةوفي هذه الحال

رئيس   اإلدارية  املحكمعن  و املء  إلخال  ةاملختص ة  العمومي  رجاعه إلك 

 الجماعة.  إلى

 

 ة  ضاف إ

 

 

 ة  ضاف إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفقرة حذف ا

 

 

 إضافة فقرات 

 وبدون  القانون  بحكم  املؤقت  االحتالل رخصة تسحب

 الرخصة من  املستفيد  إلى إعذار  تبليغ بعد تعويض،  أي

يت  أجل  فيه يحدد املذكورة،   إلخالء واحدا  شهرا  عدىال 

  : ية التال الحاالت في وذلك العقار،

 قرار  في املحددة اآلجال املستفيد يحترم لم  إذا  -

 بها املرخص األشغال في للشروع ملؤقتا االحتالل 

 املجلس رئيس قبل من مقبول  عذر  دون  منها، واالنتهاء

  ؛

 التي الحقوق  بعض أو كل عن للغير املستفيد تخلى إذا -

  ؛ املؤقت باالحتالل الترخيص قرار له يخولها

 الترخيص  موضوع  القطع ستفيدامل خصص  إذا -

 تم  ذي ال غير  آخر الستعمال املؤقت باالحتالل

 املنجزة، املنشآت في تغييرا أحدث أو به، له الترخيص

  ؛ للمجلس مسبقة موافقة دون 

 عند املؤقت االحتالل إتاوة بدفع املستفيد  يقم  لم  إذا  -

 أجلها؛ حلول 

 حق  يف القضائية بالتصفية نهائي حكم  صدر  إذا -

 ؛  الرخصة من  ملستفيد ا

 .التحمالت دفتر بنود املستفيد يحترم لم إذا  -

 

الباب  24
 السادس 

 اللحتالا
مؤقت لا

للملك العام  
للجماعات  

 الترابية

 
الثاني 

 والعشرون
 

الثالث 
 والعشرون

 
 
 
 
 
 
 
 

الرابع  
 والعشرون
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ديلالتع بالبا المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيان   ساس  أيستحسن 
احتساب    أو مرجعيات 

ا يجب  االتاوات  لتي 
تحديد   في  اعتبارها 
عن   التعويض 
غير   االحتالل 

 .المشروع
 
 
 
 
 

 على الحصول  دون  العام امللك يحتل  شخص  كل  إلى يوجه

 أو 15 املادة في الحالة، حسب عليه، املنصوص الترخيص 

 االحتالل  عن  للتوقف إعذار  القانون،  هذا  من 16 املادة

 .القضائية باملتابعات إخالل دون  وذلك الحال  في املذكور 

 عن الترابية، للجماعة مدينا األحوال جميع في املخالف ويعتبر

 بتعويض القانوني، غير االحتالل من سنة كسر أو سنة  كل

 حالة في املستحقة اإلتاوة مبلغ  مرات (5) خمس يساوي 

   .صالترخي  من االستفادة

على     انعدام الترخيص،  ةحسب هذه التاوات ، في حال وت

امل  إتاوات  العمومي  أساس  الخبرة    أساسعلى    أو املجاور  لك 

نونبر    30  من ظهير   12  ةذلك خالفا ملقتضيات املادو    ، اإلدارية

 .املتعلق بتدبير امللك العمومي 1918

 يصدره بالتحصيل أمر بواسطة  التعويض هذا يفرض

 معاينة محاضر على بناء املعني، لترابيةا ماعةالج  مجلس رئيس

 لهذا املنتدبون  واألعوان وظفون امل يحررها  التي املخالفات

 .العمل به الجاري  للتشريع طبقا  واملحلفون  الغرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة  ضاف إ

 

 

 

 

 

 

 الحصول  دون  العام امللك يحتل شخص  كل  إلى يوجه

 15 ةاملاد في الحالة، حسب عليه، املنصوص الترخيص على

 االحتالل  عن للتوقف إعذار  القانون، هذا من 16 املادة وأ

 .القضائية باملتابعات إخالل دون  وذلك الحال  في املذكور 

 للجماعة مدينا األحوال جميع في املخالف ويعتبر

 غير االحتالل  من سنة  كسر أو سنة كل عن الترابية،

 اإلتاوة مبلغ مرات (5) خمس يساوي  بتعويض القانوني،

 .الترخيص من  االستفادة حالة في ستحقةامل

 يصدره صيل بالتح أمر بواسطة التعويض هذا  يفرض

 محاضر  على  بناء املعني،  الترابية الجماعة مجلس رئيس

 املنتدبون  واألعوان  املوظفون  يحررها  التي  املخالفات معاينة

 .العمل به الجاري  للتشريع طبقا واملحلفون  الغرض لهذا

 

الباب  27
 السادس 

 اللحتالا
مؤقت لا

للملك العام  
للجماعات  

 الترابية
 

 
 
 
 
 
 
 

الخامس 
 والعشرون
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

 
 
 
 
 
 
 
 

التحفيظ  ةميالتأكيد على أه

 آجالجنازه يف إ ةوضرور

 ة.معقول

 
 
 
 

 لقةاملتع والوصايا الهبات قبول  بشأن  املجلس يتداول 

 .الترابية للجماعة  املمنوحة بالعقارات

 العقار  بتخصيص ي يقض  شرط كل باطال يعتبر

  .التعمير لوثائق مخالفا  تخصيصا  به املوص ى  أو املوهوب

 الثالثين داخل يطلب، أن املجلس رئيس على يجب

والهبات    إبرام لتاريخ   املوالية يوما التفويتات  عقود 

السج  في  تقييدها  ال واملبادلت   بالنسبة ،ةعقاريالت 

 يودع وأن التحفيظ،  طور  في أو املحفظة للعقارات

 .املحفظة غير العقارات  تحفيظ البمط

 بالنسبة  اإلجراءات بنفس  القيام  عليه  يجب  كما 

 .استحقاقها أجل حلول  عند وذلك الوصايا، لعقود

 

 

 

 

 

 

 ة  ضاف إ

 

 

 

 املتعلقة والوصايا الهبات قبول  بشأن املجلس يتداول 

 .الترابية للجماعة  املمنوحة عقاراتبال

 املوهوب ارالعق بتخصيص يقض ي شرط كل باطال يعتبر

  .التعمير لوثائق مخالفا  تخصيصا به املوص ى  أو

 يوما الثالثين  داخل يطلب، أن املجلس رئيس على يجب

 السجالت في الهبات  عقود تقييد  املجلس،  ملداوالت  املوالية 

 التحفيظ، طور  في أو حفظةامل  للعقارات بالنسبة العقارية،

 .املحفظة غير العقارات تحفيظ مطالب يودع  وأن

 لعقود بالنسبة  اإلجراءات بنفس القيام عليه يجب ماك

 .استحقاقها أجل حلول  عند وذلك الوصايا،

القسم   35
 الثالث

 الملك

 الخاص

 للجماعات

 الترابية

 الباب

 األول

 عامة  أحكام

 

 
 

 
 

السادس  
 والعشرون
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 التعديل الباب المادة لي األص النص التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

   هناك فرق بين كراء االمالك واستغاللها،
للجماع  اءفكر الخاص  عنه    ة الملك  يترتب 

الكراء،  ةالتجارية  الملكي  إنشاء    وحق 
بالتالي   القانون  إ ويخضع  مقتضيات  لى 

العبكر  المتعلق   16.49 أو  اء  قارات 
التجاري   لالستعمال  المخصصة  المحالت 

وقد يخضع كذلك  .  أو الصناعي أو الحرفي
المنظم التجاري  ةكريلألة  للقوانين  )  ة  الغير 

رقم    بتنظيم    67  -12القانون  المتعلق 
والمكتري   المكري  بين  التعاقدية  العالقات 
لالستعمال   أو  للسكنى  المعدة  للمحالت 

تتضالوك   المهني( شروهما  خاصمن    ة ط 
المطالب تتم  عندما  احترامها  نهاء إبة  يجب 

 .الكراء
عقود  أ العقارات،ما  ال فإنها     استغالل 

تجهيزها  يفترض  التي  بالعقارات  تتعلق 
استغاللها، ب  إلىهذه    وإحالة   متطلبات 

وبنود الخاص   الشروط  التحمالت   ةدفتر 
والمركبات    األنديةاستغالل    ةكحال   بها،

 .ةالجماع إلىكيتها رجع ملالتي ت ةالتجاري

 

 عقود الترابية الجماعة مجلس رئيس يبرم

 بعد  عقود استغاللها   أو   الخاصة ألمالكا كراء

  .املجلس ملداوالت وفقا  عمومية مزايدة

 الفقرة في إليها املشار  العمومية  املزايدة تتم

 افتتاحي وثمن  تحمالت  دفتر  على  بناء  السابقة

  .ساملجل قبل  من مسبقا عليهما مصادق

 والوزير الداخلية لوزير  مشترك  بقرار تحدد

 العمومية املزايدة إجراء ياتكيف باملالية  املكلف

 .التحمالت دفتر  نموذج وكذا

 

 إضافة 

 كراء عقود الترابية الجماعة مجلس رئيس يبرم

 ملداوالت وفقا عمومية مزايدة بعد الخاصة األمالك

  .املجلس

 الفقرة في إليها املشار العمومية املزايدة تتم

 افتتاحي وثمن تحمالت دفتر  على بناء السابقة

  .املجلس قبل  من مسبقا ماعليه مصادق

 والوزير الداخلية لوزير  مشترك بقرار  تحدد

 وكذا العمومية  املزايدة إجراء  كيفيات باملالية  املكلف

 .التحمالت دفتر نموذج

 الباب 36

 الثالث

 استغالل

 الملك

 الخاص

 للجماعات

 ابيةالتر

 

 
السابع 

 والعشرون
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  يعةطب  المقترح  التعديل التعليل

الطويل  إن الكراء  لم   األمد  ةعقود 
 .ي مبررأيعد لها 

في عقود  منها  الغرض  كان  ولقد 
هو    ، عيني إسابقة،  حق  نشاء 

ال لفائدعلى  مع ة  عقار  المكتري، 
اء من حق ما يترتب من هذا الكر

المكتري في بيعه ورهنه وتقديمه  
 .لخ....ا   حصة في شركة

 
  ة الحقوق العيني   ةردته مدونأون  إو

القسم االول   السابع من  الباب  في 
االول، الكتاب  ذلك إف   من  ن 

من جه حقوق   إقرار  إلى  ةراجع 
الطويل   ، ةالجاري  األمد  ةالكراء 

به    تذكيرواليراده  إ  ةى ضرورلإو
من  ضمن    يتشريعكتراث   عدد 

تدخل   التي  والتصرفات  الحقوق 
التقليدي، التصرف  التي و   ضمن 

الواقع،  في  وجود  لها  يعد    لم 
العمري   والزينة  كالحق  والهواء 

 .وغيرهاوالجزاء ... 
لم   األمد  ةعقود طويلكما أن هذه ال

زمن   منذ  بها  العمل  طويل، يعد 
كان    إال بعض  ما  مالك أمن 

    .ة لضرورات خاصة الدول
تفأكما   المادن  من    5  ةعيل 

المواد  حذف  يقتضي  المشروع 
 .ليهاإالمشار 

 

 حذف  ت  

 المادة

 كراء عقود  يبرم أن  الترابية  الجماعة  مجلس لرئيس  يمكن

 بهدف الخاص  ملكها من محفظة عقارات فوق  األمد طويل

 .استثمارية مشاريع إنجاز 

 .رسمي محرر  بموجب لزوما األمد ويلالط الكراء عقد يبرم

 منشأة كل  تصبح األمد،  طويل  كراء بعقد مر األ  تعلق إذا

 أن  دون  الترابية للجماعة  ملكا املعني  قارالع فوق  إنجازها  تم

 مدة  انتهاء عند املكتري  لفائدة تعويض أي ذلك عن  يترتب

 .العقد

 الباب 38

 الثالث

 استغالل

 الملك

 الخاص

 للجماعات

 الترابية

 

الثامن 
 والعشرون

 حذف  ت  

 المادة

 10 تفوق  أو تساوي  ملدة الكراء عقد دتجدي يؤدي ال

 .األمد  طويل كراء طابع عقدال هذا  اكتساب إلى سنوات

التاسع   39
 والعشرون

 حذف  ت  

 المادة

 القانون  هذا دخول  تاريخ قبل املبرمة  الكراء عقود تظل

 .فيها املحددة املدة انتهاء حين إلى املفعول  سارية التنفيذ حيز

 بناء املخالفة، األحكام جميع عن النظر بصرف يمكن،

 أحكام وفق بالتراض ي العقود هذه تجديد املكترين، طلب على

 اإليجارية القيمة الخصوص، على مراعاة، مع القانون  هذا

 .التجديد وقت للعقار

 الباب 40

 الثالث

 استغالل

 الملك

 الخاص

 للجماعات

 الترابية

 الثالثون
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 التعديل الباب المادة األصلي  صالن التعديل  طبيعة المقترح  التعديل التعليل

 
 
 
 

مقتضيات  شتما مع  يا 
حكام القوانين  أ ور والدست

 ةالمنظمة  التنظيمي
 .ةللجماعات الترابي

 

 أو الدولة إشارة رهن تضع أن  الترابية  للجماعة يمكن

 تابعة عقارات عمومية، مؤسسة  أو أخرى  ترابية  جماعة

 في تدخل  عامة ملصلحة تخصيصها  أجل  من وذلك لها

في  ،  املستفيد الطرف اختصاص عقد  إوذلك  طار 

 .شراكة

 بعد املجلس، لرئيس بقرار اإلشارة رهن الوضع ويتم

 .األخير هذا  مداوالت

 وال  اإلشارة، رهن الوضع شروط  القرار هذا يحدد

 : سيما

  ؛ اإلشارة رهن الوضع من الغرض -

  ؛ اإلشارة رهن الوضع مدة -

 البنايات مع  راتللعقا الترابية الجماعة استرجاع -

 الغرض انقضاء فور  مجانا املنجزة والتحسينات

 املستفيد الطرف من تغييره أو له خصصت الذي

 .املجلس موافقة على عرضه بدون 

 

 

 إضافة 

 أو الدولة إشارة رهن تضع أن الترابية للجماعة يمكن

 لها تابعة عقارات عمومية، مؤسسة  أو أخرى  ترابية جماعة

 اختصاص  في تدخل  عامة ملصلحة تخصيصها أجل من وذلك

 .املستفيد  الطرف

 بعد املجلس، لرئيس بقرار اإلشارة رهن الوضع ويتم

 .األخير هذا  مداوالت

 : سيما  وال اإلشارة، رهن الوضع شروط القرار هذا  يحدد

  ؛ اإلشارة رهن الوضع من الغرض -

  ؛ شارةاإل  رهن الوضع مدة -

 البنايات مع للعقارات الترابية الجماعة استرجاع -

 ي الذ الغرض انقضاء فور  مجانا املنجزة والتحسينات

 بدون  املستفيد الطرف من تغييره أو  له خصصت

 .املجلس موافقة على عرضه

 

 الرابع القسم 41

 

 أحكام

 متفرقة 

 

 
 

الواحد  
 والثالثون
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 التعديل الباب المادة األصلي  النص التعديل  طبيعة المقترح  يلالتعد التعليل

 
 
 
 
 
 
 
 
الجماعإ فضاء   ةن 

ومن    للمواطن،
يتضمنأوض  المفر   ، ن 
مرافق   ة زياد على 

أخرى داريإ مرافق    ة، 
طابع قافي ث   ذات 

و فضاءات  وترفيهي 
و بين  للحوار  اللقاء 

في وساكنتها    ةالجماع
تسهيل تنزيل روح إطار  

  وأحكام    الدستور
التنظيمي في   ةالقوانين 

الديمقراطي ة مجال 
كدور   ةالتشاركي

احتضان   في  الجماعة 
و تنشيط  في  ساكنتها 

 .بع لهاالتا المجال
 

 الترابية الجماعات إلى مجانا تفوت أن للدولة يمكن

 للملك تابعة أرضية قطعا األخيرة هذه طلب على وبناء

 للوزير قرار بموجب مقراتها بناء لغرض للدولة الخاص

  .ذلك إليه يفوض أومن باملالية املكلف

 مساحة تتجاوز  أن األحوال  من حال  بأي يمكن  ال

 .ا واحداهكتار   مجانا   ةاملفوت األرضية  القطعة

 أمالك  مندوب يجريها  التي  املعاينة  بعد ثبت،  إذا

 أجل داخل ينجز لم  الترابية الجماعة مقر  بناء  أن الدولة

سنين  التفويت،  ر قرا صدور  تاريخ  من يبتدئ   خمس 

 الدولة ملك إلى التفويت موضوع العقار إرجاع وجب

  .القرار نفس في املحددة الشروط  وفق الخاص

 بناء غير لغرض استعمل العقار أن املعاينة أثبتت  إذا

 املعنية الترابية الجماعة على وجب الترابية الجماعة مقر

 بواسطة  تحديدها  بعد الحقيقية قيمته للدولة تؤدي أن

 بأمالك املتعلقين والتنظيم للتشريع وفقا إدارية خبرة

 .لةالدو 

 

 

 

 

 تعديل

 المساحة  

 

 

 تمديد األجل 

 وبناء الترابية الجماعات  إلى  مجانا  تفوت أن  للدولة يمكن

 الخاص  للملك تابعة أرضية قطعا األخيرة هذه طلب  على

 باملالية املكلف للوزير قرار بموجب مقراتها بناء لغرض للدولة

  .ذلك إليه وضيف أومن

 القطعة مساحة تتجاوز  أن  األحوال من حال بأي يمكن ال

 .مربع متر  2500 مجانا املفوتة األرضية

 الدولة أمالك مندوب يجريها التي املعاينة  بعد ثبت، ذاإ

 سنتين أجل داخل ينجز لم الترابية الجماعة مقر بناء أن

 العقار إرجاع وجب التفويت، قرار صدور  تاريخ من يبتدئ

 الشروط  وفق الخاص الدولة ملك  إلى التفويت  موضوع 

  .القرار نفس في حددةامل

 بناء غير لغرض تعملاس العقار أن املعاينة أثبتت إذا

 أن املعنية الترابية الجماعة على  وجب الترابية الجماعة مقر

 خبرة بواسطة تحديدها بعد الحقيقية  قيمته للدولة تؤدي

 .الدولة بأمالك  املتعلقين م والتنظي للتشريع وفقا إدارية

 

 الرابع القسم 43

 

 أحكام

 متفرقة 

 

 
 
 
 

الثاني 
 والثالثون
 
الثالث 
 والثالثون



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

يالت ومواد  التصويت على التعد جدول  
 مشروع القانون 

 

 
 



  

 

 يتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الرتابية.   57.19رقم    مواد مشروع القانونى  على التعديالت وجدول التصويت عل
 

 ********* 

تصويت على املادة ال نتيجة   يل نتيجة التصويت على التعد       موقف  

أصحاب    
 التعديل 

موقف  
 احلكومة 

ادة امل  مقدم التعديل   

 املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

   املادة األوىل مل يرد بشأنها أي تعديل اإلمجاع

 

 

 اإلمجاع

 اإلمجاع
 :تتعديال 3   اورد بشأنه مقبول 

 احلركيالفريق  1التعديل 

 

 

 2املادة 

 

املستشاران عبد اللطيف اعمو وعدي  2التعديل  غري مقبول السحب - - -

 شجري

املستشاران عبد اللطيف اعمو وعدي  3التعديل  غري مقبول السحب - - -

 شجري
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نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
 احلكومة 

 املادة  مقدم التعديل 

ن املمتنعو   املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  

 

  غة اللجنةيبص االمجاع

 

ري مقبولغ السحب - - -  ورد بشأنها تعديالن 

عمو عبد اللطيف أ شاراناملست 1التعديل 

 وعدي شجري

 

3 

 

غة اللجنةيبص االمجاع غة يمقبول بص - 

 اللجنة

عمو املستشاران عبد اللطيف أ 2التعديل 

 وعدي شجري

 

 

  غة اللجنةيبص االمجاع

 تعديالت 6ورد بشأنها  مقبول - اإلمجاع

: فريق العدلة والتنمية1التعديل   

 

4 

غة اللجنةيبص االمجاع  الفريق احلركي 2التعديل          مقبول - 

غة اللجنةيبص االمجاع  الفريق احلركي 3لتعديل ا مقبول - 

غة اللجنةيبص االمجاع عمو ن عبد اللطيف أستشاراامل 4 التعديل  مقبول - 

 وعدي شجري
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نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب التعديل    

موقف  
 احلكومة 

 املادة  مقدم التعديل 

ملعارضون ا  املمتنعون    املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  

 

  غة اللجنةيبص االمجاع

وعدي  عموشاران عبد اللطيف أاملست 5التعديل  مقبول - اإلجماع 

 شجري

4 

عمو وعدي املستشاران عبد اللطيف أ 6التعديل  مقبول - اإلجماع 

 شجري

 

غة اللجنةيبص االمجاع  

غة اللجنةيبص االمجاع غة يمقبول بص - 

 اللجنة

عمو املستشاران عبد اللطيف أورد بشأنها تعديل 

 وعدي شجري

5 

ق احلركيديل الفريرد بشأنها تعو - السحب  - - - اإلجماع   6 

ا أي تعديلممل يرد بشأنه اإلجماع   8-7 

 

غة اللجنةيبص االمجاع  

غة اللجنةيبص اإلمجاع غة يمقبول بص - 

 اللجنة

 :تا ثالثة تعديالورد بشأنه

 ديل فريق العدالة والتنميةتع 1التعديل 

9 

 املستشاران عبد اللطيف اوعمو وعدي شجري 2التعديل  مقبول  - اإلجماع 
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على املادة   نتيجة التصويت  نتيجة التصويت على التعديل       موقف  

ل أصحاب التعدي     

موقف  
 احلكومة 

 املادة  مقدم التعديل 

 املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

غة اللجنةيبص اإلمجاع  غة يمقبول بص - 

 اللجنة

املستشاران عبد اللطيف اوعمو وعدي  3التعديل

 شجري

9 

اع اإلجم  10 أي تعديل  مل ورد بشأنها 

عديل املستشاران عبد اللطيف اعمو ت ورد بشأنها غري مقبول السحب - - - اإلمجاع

 وعدي شجري

11 

عديل املستشاران عبد اللطيف اعمو ت ورد بشأنها غري مقبول السحب - - - مجاعاإل

 وعدي شجري

12 

 13 مل يرد بشأنها أي تعديل اإلمجاع

بول بصيغة مق - اإلمجاع بصيغة اللجنة اإلمجاع بصيغة اللجنة

 اللجنة

 14 غري مقبول

عديل املستشاران عبد اللطيف اعمو وعدي ت ورد بشأنها غري مقبول السحب - - - اعاإلمج

 شجري

15 
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نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
 احلكومة 

 املادة  مقدم التعديل 

ون املمتنع  ن املعارضو    املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  

 

 اإلجماع 

 ورد بشأنها تعديالن غري مقبول السحب - - -

 عمو وعدي شجريعبد اللطيف أ املستشاران 1التعديل 

16 

بولغري مق السحب - - - اإلجماع   عمو وعدي شجريد اللطيف أاملستشاران عب 2التعديل  

ولمقب غري السحب  - - - اإلمجاع عمو وعدي املستشاران عبد اللطيف أورد بشأنها تعديل  

 شجري

17 

ا أي تعديلمد بشأنهمل ير اإلمجاع  19-18 

يغة اللجنةاإلمجاع بص اإلمجاع بصيغة اللجنة بول بصيغة مق - 

 اللجنة
عمو وعدي املستشاران عبد اللطيف أورد بشأنها تعديل 

 شجري

20 

للجنةيغة ااإلمجاع بص اإلمجاع بصيغة اللجنة بول بصيغة مق - 

 اللجنة
ن:بشأنها تعديالورد   

 وعدي شجري عمواملستشاران عبد اللطيف أ 1 التعديل 

21 
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نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
ومة احلك   

 املادة  مقدم التعديل 

 املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

بول بصيغة مق - اإلمجاع بصيغة اللجنة اإلمجاع بصيغة اللجنة

 اللجنة

عمو املستشاران عبد اللطيف أ 2التعديل 

 وعدي شجري

21 

بول بصيغة مق - اإلمجاع بصيغة اللجنة اإلمجاع بصيغة اللجنة

 اللجنة

املستشاران عبد اللطيف د بشأنها تعديل ور

عمو وعدي شجريأ  

22 

بصيغة اللجنة اإلمجاع بول بصيغة مق - اإلمجاع بصيغة اللجنة 

 اللجنة

للطيف املستشاران عبد اورد بشأنها تعديل 

عمو وعدي شجريأ  

23 

 

 اإلجماع 

 تتعديال 4  ورد بشأنها غري مقبول السحب  - - -

املستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي  1التعديل 

 شجري

 

 

24 

  

 اإلجماع 

ملستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي ا 2التعديل  غري مقبول السحب  - - -

 شجري
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نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
 احلكومة 

قدم التعديل م   املادة  

ون املوافق  املعارضون  املمتنعون   املوافقون  املعارضون  املمتنعون  

 

 اإلجماع 

3التعديل غري مقبول السحب  - - - ران عبد اللطيف أعمو وعدي املستشا 

 شجري

 

24 

4التعديل  غري مقبول السحب  -  - املستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي  

 شجري

ماع إلجا  25 مل يرد بشأنها أي تعديل 

فريق العدالة والتنميةورد بشأنها تعديل  مقبول  - االجماع  اإلجماع   26 

 

اران عبد اللطيف املستشورد بشأنها تعديل  غتر مقبول  السحب  - - - اإلجماع 

عمو وعدي شجريأ  

27 

-30-28-29  يرد بشأنها أي تعديلمل اإلجماع 

31- 32- 33 

-34 
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نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
 احلكومة 

 املادة  مقدم التعديل 

قون املواف  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون   

املستشاران عبد اللطيف نها تعديل ورد بشأ غتر مقبول  السحب  - - - اإلجماع 

عمو وعدي شجريأ  

35 

املستشاران عبد اللطيف نها تعديل ورد بشأ مقبول   اإلجماع  اإلجماع 

عمو وعدي شجريأ  

36 

 37 مل يرد بشأنها أي تعديل اإلجماع 

ستشاران عبد اللطيف املورد بشأنها تعديل  غتر مقبول  السحب  - - - اإلجماع 

عمو وعدي شجريأ  

38 

 

ستشاران عبد اللطيف املورد بشأنها تعديل  غتر مقبول  السحب  - - - اإلجماع 

عمو وعدي شجريأ  

39 

املستشاران عبد اللطيف ورد بشأنها تعديل  غتر مقبول  السحب  - - - اإلجماع 

عمو وعدي شجريأ  

40 
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التعديل   نتيجة التصويت على     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب    
 التعديل 

موقف  
مة احلكو   

 املادة  مقدم التعديل 

 املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

بصيغة اللجنة اإلمجاع اإلجماع بصيغة اللجنة  مقبول بصيغة  - 

 اللجنة

املستشاران عبد اللطيف ورد بشأنها تعديل 

 جريعمو وعدي شأ

41 

 42 مل يرد بشأنها أي تعديل اإلجماع 

 

 اإلجماع بصيغة اللجنة 

بصيغة اللجنة اإلمجاع مقبول بصيغة  - 

 اللجنة

 تتعديال  3ورد بشأنها 

 يق احلركيالفر 1التعديل 

 

 

43 

 

 

عمو املستشاران عبد اللطيف أ 2 التعديل  غري مقبول السحب - - -

 وعدي شجري

مقبول بصيغة  - اإلمجاع بصيغة اللجنة

 اللجنة

عمو املستشاران عبد اللطيف أ 3 تعديلال

 وعدي شجري



 57.19رقم ن تقرير حول مشروع قانو –لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية  -ستشارين مجلس الم –البرلمان 

 

 

 

97 

  

نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب    
 التعديل 

موقف  
مة احلكو   

 املادة  مقدم التعديل 

 املوافقون  املعارضون  املمتنعون  املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

 44 ا تعديل فريق العدالة والتنميةورد بشأنه غري مقبول السحب - اإلجماع 

-  46- مل يرد بشأنها أي تعديل اإلجماع  45 

47 

ة اللجنةبصيغ اإلمجاع اإلجماع بصيغة اللجنة  بصيغة مقبول  - 

 اللجنة

 48 عدالة والتنميةورد بشأنها تعديل فريق ال

 

 : برمته ت الرتابيةيتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعا 57.19رقم مشروع القانون  على التصويت 

                                                          اعـــــمــــــــــاإلج                                        

           



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وافقت عليه    كما  مشروع القانون 
 معدال  اللجنة 
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إثبات حضور السيدات                         ورق أ امللحق:  
 والسادة املستشارين 
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