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تقديم

بقدرمات�صعدالموؤ�ص�صة،وهيتتوا�صلمعقراءمجلتهاالتيراأتاأنتكوننافذةتنفتحمن
خاللهاعلىالمهتمينبال�صاأناالإداريوبالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية،بقدرماتحر�صعلىاالنتظام

فياالإ�صدارالذياآلتعلىنف�صهاالم�صيفيه.

ومنهذاالمنطلق،تغتنمالموؤ�ص�صةالفر�صةلتتقا�صممعغيرها،ماتو�صلتاإليهمنمعطيات
التعمير وزارة مع بتعاون نظمته، الذي الدرا�صي اليوم لهاخالل توفرت معرفية، وتراكمات

واإعدادالترابالوطني،بتاريخ13مار�ص2014.

فهذااليومكانمنا�صبةلمعالجةالم�صائلالمتعلقةبوثائقالتعمير،ت�صنىفيهلنخبة،م�صكورة،
ال�صلة،وتاأتىلهم،بما المعنيةوالمهتمينتقديممنظورهملموا�صيعذات القطاعات اأطر من
يحملونهمناحترافيةواقتدار،مالم�صةمايحيطبالمجالمناإ�صكاليات،واقتراحماتراآىلهم

منحلولوجيهة.

واأكيداأنع�صارةماانتهىاإليهالمجتمعونوماتمخ�صعننقا�صهممنتو�صيات،ي�صكل
ر�صيداعلمياين�صافاإلىماتمتجميعهمندرا�صات،قدينيرال�صبيللالهتداءاإلى�صيا�صةعقارية
النرىاأنهباالإمكانتحيينمنظومتهاور�صمجدولةذلك،فيمناآىعناإ�صالحعميقللتر�صانة

القانونيةالموؤطرةلوثائقالتعميرواإعدادالترابالوطني.

لذا،كانمندواعيالم�صرةلهيئةتحريرالمجلةاأنتخ�ص�صعدداللمو�صوع،ين�صافاإلى
ما�صبقاإ�صدارهبتوفيقمناهلل،وهوالم�صتعان.

و�سيط المملكة
النقيبعبدالعزيزبنزاكور





الجل�سة الفتتاحية





كلمة ترحيبية لل�سيد و�سيط المملكة

 

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف المخلوقين

ال�سيد الوزير المحترم؛
ال�سيدات وال�سادة الأفا�سل، كل با�سمه و�سفته؛

ي�صرفنياأناأفتتح،اإلىجانبال�صيدوزيرالتعميرواإعدادالترابالوطنيهذااليومالدرا�صي
المنظم،بتعاونمعوزارته،منطرفموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة.

اإلىتلبيةدعوتنا،الم�صاهمينمنهم اأ�صكرجميعمنبادروا اأن وبهذهالمنا�صبة،يطيبلي
اأوالحا�صرينفياأ�صغالنا،والتي�صتن�صبعلىمو�صوعفيغايةاالأهمية،اأالوهو:

»وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�سمان حق الملكية الخا�سة«

اإلىمختلفالعرو�ص اللقاء،واأنن�صتمع األقيكلمةوجيزةحولمو�صوع اأن هذا،وقبل
المبرمجة،ي�صعدنياأناأف�صحالمجاللل�صيدالوزيرمناأجلاإفادتنابمايراهمنا�صبا.

فليتف�سل م�سكورا.

الجل�سة الفتتاحية





كلمة ال�سيد امحند العن�سر 
وزير التعمير واإعداد التراب الوطني

 

ال�سيد و�سيط المملكة؛

ال�سيدات وال�سادة ممثلو القطاعات الوزارية؛

ال�سيدات وال�سادة مدراء الوكالت الح�سرية؛

ال�سيدات وال�سادة المديرون؛

ال�سيدات وال�سادة ممثلو و�سائل الإعالم؛

اأيها الح�سور الكريم.

ا�صمحوالياأوال،اأناأعربلكمعناأحرت�صكراتيلتلبيتكمالدعوةللم�صاركةفياأ�صغال
هذااليومالدرا�صيالمنظمفيمو�صوع:»وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�سمان حق 
التي الور�صة هذه اأ�صغال افتتاح في اأ�صاهم واأنا �صعادتي عن التعبير وثانيا الخا�سة  «، الملكية 
�صاأنها من ومنفتحة مت�صامنة عي�ص ف�صاءات بتوفير مرتبطة اأهميةبالغة ذا مو�صوعا �صتتناول

تحقيقاالندماجالمجاليواالإقالعاالقت�صادي.

الجل�سة الفتتاحية



كلمةال�صيدامحندالعن�صر16

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة؛
اإلىتكري�صالمقاربةالت�صاركيةالتيتتبناهاكلمنوزارةالتعمير اللقاء يهدفتنظيمهذا
واإعدادالترابالوطنيوموؤ�ص�صةالو�صيطفيمعالجةالق�صاياالم�صتركةالمعرو�صةعليها،وتعزيز
الت�صاورمعجميعالجهاتالمتدخلة،مناأجلاإغناءالنقا�صحولق�صاياالتعميرمنخاللتبادل
الخبراتوالتجاربواالآراء،لبلورةمقترحاتوتو�صياتكفيلةبتجاوزاالإكراهاتالمطروحة

والم�صاهمةفياإ�صالحاالإطارالقانونيالمنظمللتعمير.

تعتزم التي الور�صاتوالمنتديات �صل�صلةمن يندرج�صمن اللقاء تنظيمهذا فاإن ولالإ�صارة
وزارةالتعميرواإعدادالترابالوطنيتنظيمهاهذهال�صنةاحتفاءبمرور100�صنةعلىا�صت�صدار
اأولن�صقانونييعنىبالتهيئةوالتعمير،والتي�صيتمخاللهاا�صتح�صارمختلفالتجاربوتقييمها
بغيةمراجعةاالإطارالقانونيللتعميربالنظرللدورالذييلعبهفيتاأطيرنموالمجاالتبال�صكل
الذييتيحا�صتدامةمواردهاواإر�صاءالت�صامنبينمختلفمكوناتهاو�صماناإ�صهامهافيالتنمية
االقت�صاديةواالجتماعيةوالعمرانيةوتوفيرال�صروطالمثلىلخلقفر�صال�صغلوال�صكنوتهييئ

اأماكناالأن�صطةالمختلفةوخلقالقيمةالم�صافة.

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة؛
العمومية المرافق الحقوق، من جديد لجيل �صامنا باعتباره المملكة، د�صتور خ�ص لقد
اأ�صا�صالم�صاواةبينالمواطناتوالمواطنين اإذن�صعلى�صرورةتنظيمهاعلى مكانةريادية،
من الخدمات اأداء في واال�صتمرارية الوطني التراب فيتغطية واالإن�صاف اإليها الولوج في
خاللحثالدولةوالموؤ�ص�صاتالعموميةوالجماعاتالترابيةعلىتعبئةكلالو�صائلالمتاحة
لتي�صيراأ�صبابا�صتفادةالمواطناتوالمواطنينمنخدماتها،وكذا�صمانهلحريةالمبادرةوحق
الملكيةوالحدمننطاقهوممار�صتهبموجبالقانون،اإذااقت�صتمتطلباتالتنميةاالقت�صادية

واالجتماعيةذلك.

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة؛
يكت�صيمو�صوعهذااللقاءاأهميةبالغةبالنظراإلىالتغيراتالعميقةالناتجةعنوتيرةالتمدن
المت�صارعةالتيعرفهاالمغربو�صيعرفهاب�صكلاأكبرخاللالعقدينالقادمين.ف�صكانالمدن
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هاته ت�صل اأن المرتقب ال�صاكنةومن %65منمجموع اليوم ال�صاحويةيقاربون ومجاالتها
الن�صبةاإلى75 % فياأفق�صنة  2030،ممايطرحاالإ�صكاليةالكامنةفيمدىقدرةهذهالمجاالت
علىاال�صتجابةلحاجياتاالأ�صرمنف�صاءاتعي�صكريمةوك�صبرهاناتالتناف�صيةواال�صتدامة.

تنظيم قانونيةوتقنيةفي كاأدواتمرجعية التعمير بهوثائق ت�صطلع الذي الكبير الدور اإن
نموالمجاالتبالن�صبةلجميعالمتدخلينفيميدانالتهيئةوالتعمير،يجعلهاذاتاأهميةبالغة
لكونهاتهدفاإلىتحديدخياراتالتهيئةالتيتهمالمناطقالواجبالحفاظعليهاوحمايتها
العمومية والف�صاءات المرافق مختلف برمجة ف�صالعن العمراني للتو�صع المخ�ص�صة وتلك
القطاعات مختلف ا�صت�صارة بعد الحت�صانها،وذلك المخ�ص�صة المواقع وتحديد ال�صرورية

الحكوميةوالجماعاتالترابيةوال�صلطاتالمحليةالمعنية.

وفيهذاال�صياق،تجباالإ�صارةاإلىاأنال�صلطاتالعموميةقدعملت،منذتاريخا�صت�صدار
اأولن�ص�صنة  1914اإلىغايةا�صت�صدارالقانون12-90المتعلقبالتعمير،علىال�صهرعلىاإعداد
هذهالوثائقوتحيينهاور�صدتلذلكالمواردالماليةواأحدثتالموؤ�ص�صاتوالم�صالحالمخت�صة
وعملتعلىتاأطيروتوجيهالخبراتالتقنيةال�صرورية.وقداأ�صفرتالمجهوداتالمبذولةمن
لدنال�صلطاتالعموميةعنبلوغنتائجمهمةنذكرمنهاعلى�صبيلالمثالالالح�صرالم�صادقة
�صدور منذ االإعداد مراحل وثيقةبمختلف 740 وتواجد تعميرية وثيقة  1390 من  اأزيد على

القانون12-90المتعلقبالتعمير.

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة؛
م�صامين تنفيذ مدى بخ�صو�ص اإعدادها تم التي التقييمية الدرا�صات اأفرزتمختلف لقد
العمومية. والف�صاءات للمرافق بالن�صبة وخا�صة االإنجاز معدالت �صعف التعميرعن وثائق
ويعزىهذاباالأ�صا�صاإلىعدمتنا�صبماير�صدمناعتماداتمالية،�صواءفيالميزانيةالعامة
اأوفيميزانياتجلالجماعاتالترابية،معماتتطلبهعملياتاقتناءالعقاراتوت�صييدالبنايات

ف�صالعنالمبالغةفيتحديدالحاجياتاإباناإعدادهذهالوثائق.

ت�صاميم وال�صيما التعمير وثائق على الم�صادقة عن المترتبة القانونية لالآثار وبالنظر
االأرا�صي مع التعامل اإ�صكالية اأ�صحت القروية، العمرانية التكتالت التهيئةومخططاتتنمية
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المخ�ص�صةللمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزاتالعامةالمبرمجةبالت�صاميموالمخططاتالمنتهية
اآثاراالإعالنعنالمنفعةالعامةالمرتبطةبها،تطرحبحدةبيناالإدارةوالمرتفقينب�صاأنالحفاظ

علىحقالملكيةومتطلباتالمنفعةالعامة.

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة؛

اإنلقائكماليوممخ�ص�صباالأ�صا�صاإلىالتداولب�صاأنمو�صوعتتماإثارتهخاللاجتماعات
اأ�صئلةبرلمانيةو�صكاياتعديدةللمواطنين المجال�صاالإداريةللوكاالتالح�صريةومو�صوع
المخت�صةواالإجابةعنكيفية الق�صائية الهيئات اأنهاكانتمو�صوعدعاويلدى ناهيكعن
حق و�صمان والم�صتدام الكريم العي�ص ف�صاءات العامةوتوفير المنفعة تحقيق بين التوفيق

الملكيةالخا�صةوحريةالمبادرة.

لالأجراأة قابلة هادفة، غزيرة، تو�صيات با�صت�صدار هذا لقائنا اأ�صغال تتوج اأن اليوم، اأملي
لتطعيموتنقيحم�صروعاالأر�صيةاالأوليةالمعدةللم�صاريعالتعديليةللقوانينالموؤطرةللتعمير،
الخا�ص االإلكتروني البريد طريق عن اإ�صهاماتكم عبر التوا�صلواإغناءها باإمكانكم اأنه علما

بهذهالوزارة.

وفياالأخير،اأجددال�صكرلموؤ�ص�صةالو�صيطباعتبارهاموؤ�ص�صةد�صتوريةتعنىبالحكامة،على
انخراطهافيتنظيمهذااليومالدرا�صيومتمنيااأني�صتمرهذاالتعاونبيننافي�صتىالمجاالت
التي التو�صياتوالمقترحات لتتبع اآليةم�صتركة اأنيتمو�صع الم�صتركة،وكذلك ال�صلة ذات

�صت�صدرعنهذااليومالدرا�صي.

وفقنااهللجميعافيمان�صعىاإليهلبلوغاالأهدافالمن�صودةوفقالتوجهاتالملكيةال�صامية
ل�صاحبالجاللةالملكمحمدال�صاد�صحفظهاهلل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل. 



كلمة الأ�ستاذ النقيب عبد العزيز بنزاكور
و�سيط المملكة

 

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف المر�سلين

ال�سيد الوزير المحترم؛
ال�سيدات وال�سادة الأفا�سل، كل با�سمه و�سفته؛

اإنهلمندواعيالم�صرةاأنيتاأتى،بحمدوعونمناهللعزوجل،الِتئامهذاالجمعالمبارك
الوطني، التراب واإعداد التعمير ووزارة المملكة و�صيط موؤ�ص�صة كلمن اإليه دعت الذي
حيث من ان�صغاالتها �صلب في يجدموقعه بمكان، االأهمية من مو�صوع تدار�ص اأجل من
حق  و�سمان  المنفعة  العامة  تحقيق  بين  التعمير  »وثائق  وهو: اأال والعمرانية، االقت�صادية التنمية

الملكية الخا�سة«.

�صمن واالإدارة، المرتفقين بين خالفات من اأحيانا يطرحه، ما يندرج مو�صوع اأنه كما
�صالحياتالموؤ�ص�صة.

الدعوة بتلبية تف�صلوا الذين الكرام، ب�صيوفنا وترحابي ت�صكراتي اأجدد المنا�صبة، وبهذه
للم�صاركةمعنافيهذهالتظاهرةالعلمية،بماُعهدفيهممناقتداروعناية.

  * * 

الجل�سة الفتتاحية
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ال�سيدات وال�سادة الأفا�سل؛

�صمن االإنمائي الم�صروع في العمراني وال�صبط والتنظيم التو�صع اأهمية مدى يعلم الكل
البرامجالعموميةالتيتعتمدهاالدولة.فالمخططاتالعمرانيةهي�صورةوترجمةللتوجهات
القائمونعلى يراها التي للمقاربات اأنهاتج�صيد ير�صوعليهاكلبرنامجحكومي،كما التي
الملحة الم�صتقبلية،والحاجيات الروؤية االعتبار بعين اأخذا والجهوي، المحلي ال�صاأن تدبير
تقت�صيها التي العمومية المرافق تواجد وتاأمين التحتية، البنيات توفير عن والبحث لل�صاكنة،

ال�صيا�صةالمحددةللمجال.

قانونية، اآليات على ترتكز �صوابط اإلى ي�صتند اأن يجب المنظور هذا اأن المعلوم ومن
تمكنمنتحقيقهذهاالأهداف،وتوؤطرلمجالالتحركالذيي�صعفيالح�صبان،وبالدرجة
االأولى،الم�صلحةالعامة،دوناإهماللمايفر�صهالتوازنالماأمولوالمعقول،لمراعاةالم�صالح
بكامل معه يجبالتعامل د�صتوري، كحق المحمية الملكية، حرمة على ولالإبقاء الخا�صة،

ال�صماناتالتيتن�صعليهامختلفاالأوفاقالدولية.

تحديد اأجل من التدخل على الم�صرع عمل �صعبة، بمعادلة يتعلق االأمر اأن االأكيد ومن
عليها تتوفر التي بالمو�صوع، ال�صلة ذات القانونية، المنظومة اإذاكانت ولذلك، اأحكامها.
المملكة،تحفلبالعديدمناالإيجابيات؛فاإنالم�صتجداتالمتالحقةوماقدتفرزهالتطبيقات
وعلى اأوتطبيقية قانونية اإ�صكاليات على يقفون المجال هذا في الفاعلين تجعل العملية،

نواق�صتنظيمية.

كلذلكي�صتدعيالتدخلالت�صريعي،اأوعلىاالأقلالتوافقحولحلولعمليةموحدة،وفق
تظلمات، برفع والتوقعية،وت�صمح ال�صفافية ن ُتوؤَمِّ معاييرومقايي�صمر�صومةومعروفةم�صبقا،
الم�صروعية، فيها وُتْحَمى الم�صاواة، فيها الفر�ص،ت�صود فيها وتتكافاأ القانون، فيها ي�صمو
روُيوؤِّولويطبق ّ بوا�صطةاإدارةمواطنة،�صل�صةفعالة،منخاللق�صاءاإداريخالقومبدع،ُيف�صِ
الرقابةوالتوجيه بين تزاوج موؤ�ص�صاتية و�صاطة عبر االقت�صاء، �صليم،وعند منطلق القانونمن

والت�صديد،بدافعتحقيقالعدلواالإن�صاف.

  *  *     * 
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اأيها الح�سور الكريم؛

ياأتي الجيدة، والممار�صات العطاءات من والمزيد االإداري، بالعمل االرتقاء هاج�ص من
التعاون �صبل وتعزيز المحيط، على االنفتاح �صمن يندرج الذي الدرا�صي اليوم تنظيمهذا
وباحثين قانون، ورجال عمومية، وموؤ�ص�صات اإدارات من وال�صركاء، مختلفالفاعلين مع
بناء المعرفة،والدخولفيحوار الروؤىوتقا�صم لتبادل الفر�صة اإلىاإتاحة مخت�صين،ويرمي
وم�صوؤول،بماي�صتدعيهاالأمرمنقراءةوتحليلوتف�صيروتاأويل،معالوقوفعلىعواملالقوة
ومواطنالنق�ص،وا�صت�صرافمايلوحمنانتظاراتلك�صبالرهان،لنامعهومعالتاريخموعد.

المكت�صبات، من المزيد اإ�صافة درب على ال�صير وموا�صلة ال�صعوبات، على التغلب اإن
ي�صتدعينهجالمقاربةالت�صاركية،بمفهومهاوبعدهاالحقيقيوالوا�صع،للتحفيزعلىاالإ�صهام
ِليةاالإدالء،ولوفيحدودالنزرالي�صير،باآراء فيالتغييرواالنتقال،معخلقاأجواءاالعتزازبُف�صْ
فيمو�صوعكبيرباإ�صكالياتهوانعكا�صاته،والكلمعا�صتح�صارالتوجهاتال�صاميةلجاللةالملك

محمدال�صاد�ص،حفظهاهللواأيده،المتعلقةبخدمةالمواطن.

قانونيا الموكول المرتفقين، حقوق عن الدفاع اأن ال�صدد، هذا في التذكير، من والبد
ود�صتوريالموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،اإنماي�صكل،فيذاتالوقت،دفاعاعناالإدارةنف�صها،ما

داماأنخدمتهمهيمبرروجودهاوموجب�صلطاتها.

  *  *    * 

ال�سيدات وال�سادة الأفا�سل؛

اإناأهميةهذااللقاءتكمناأي�صافيكونه�صيعالج،منلدنذوياالخت�صا�ص،مو�صوعاي�صغل
بالالعديدمنالقطاعاتوالفعالياتالأنه،كما�صبقتاالإ�صارة،مكوناأ�صا�صيفيا�صتراتيجية
التعميرواإعدادالترابالوطني.وهيا�صتراتيجيةاليمكنالتعاملمعهااإالمنمنطلقحكامة
اأهدافها، قلب في االإن�صان التيتجعل الب�صرية، التنمية متطلبات عن تجيب ر�صيدة، مجالية

وت�صعىاإلىاإر�صاءاالإن�صانمنخاللتحقيقها.
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فيحجم الثانية المرتبة يحتل كونه ي�صادف اليوم مو�صوع اأن بالمالحظة، الجدير ومن
الق�صاياالمطروحةعلىموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،التيت�صنفه�صمنالق�صاياالعقارية،ال�صاملة

لق�صايانزعالملكية،واالعتداءالمادي،وت�صاميمالتهيئة.

وللتاريخ،فاإناالأمانةتقت�صياأنن�صيدبماوجدتهالموؤ�ص�صةفيالقطاعالحكوميالم�صرف
علىالتعميرمنتجاوبوتفهم،ومنتعاطلمواطنالمو�صوع،يعك�صف�صليةاالإن�صاتالجيد

والتفاعلالمتميز.

من 28 المادة تطبيق بخ�صو�ص الموؤ�ص�صة تو�صية مع الوزارة تعامل ا�صتح�صار يليق وهنا
2012 10دجنبر اإلىتعميمدوريةموؤرخةفي 12-90المتعلقبالتعمير،عندمابادرت القانون
مناأجلالدفعاإلىترتيباالآثارالقانونيةعنانتهاءمدةالع�صر�صنواتعلىن�صرمر�صومت�صميم
التهيئة،وذلكبتحريرالعقاراتمنقيوداالرتفاقالعمرانيالذيلمينجز،ولمي�صرعفيه،ولم

تبا�صرفيهاالإجراءاتالقانونيةالمتطلبةلنزعالملكية.

ومناالإيمانباأنهناكمواكبةمتميزةمنلدنالوزارةالأ�صغالالموؤ�ص�صة،ومنمبعثالثقة
التيلم�صناهاوالم�صداقيةالتين�صجناها،والتيتب�صربالتقدمفيم�صارالتقويموتجويدالعمل،
ارتاأينااأنبلوغذلكي�صتدعي،فياإطارهذااليومالدرا�صي،ب�صطوا�صتعرا�صالواقعالت�صريعي
للقانون، وتاأويال تف�صيرا العملالق�صائي عليه ر�صا ما على التعرف مع للتعمير، والتنظيمي
لمعرفةمنظور المجال فتح مع المو�صوع، مع تتعامل وهي الموؤ�ص�صة بمواقف والتعريف
الحكومةلم�صتقبلالتعمير،وماتعدهاأوماهيب�صدداإعدادهمناختيارات،رفعالماالحظه

المهتمونمناختالالت.

وقدحر�صناعلىاأنيتمهذاالنقا�صفيمحيطوا�صعومنفتح،ي�صمبرلمانيين،وجامعيين،
عن بالطبع ف�صال معماريين، ومهند�صين وموثقين، ومحامين، ق�صاة، من والممار�صين

الم�صوؤوليناالإداريين.

والهدفهوبلورةمنظوريزاوجبينتعميريرومتحقيقالمنفعةالعامة،ويكفل�صمانحق
الملكيةالخا�صة.
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وهكذا،وكماورد�صمنالبرنامجالذيتمتوزيعهعليكم،�صيقعالتطرق،قبلالمناق�صة،
للمحاورالتالية،باإيجاز:

»وثائقالتعمير:الح�صيلةواإكراهاتالتنفيذ«؛  •

»مواقفلموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةمناإ�صكالياتوثائقالتعمير«؛  •

»االآثارالقانونيةلت�صميمالتهيئةبينالن�صالقانونيوالعملالق�صائي«؛  •

»التعميروتثمينالملكالخا�صللدولة«؛  •

»تنفيذوثائقالتعميرواالعتداءالمادي،ت�صميمالتهيئةنموذجا«؛  •

بين العمومية والتجهيزات المرافق بخ�صو�ص العامة المنفعة عن االإعالن اآثار »انتهاء  •
الحقفيالملكيةومبداأالمنفعةالعامة«؛

الواقع بين التعمير قانون من 28 المادة �صوء على العامة المنفعة عن االإعالن »اآثار  •
والقانون«.

واإذالاأ�صكفياأنالعرو�صالتي�صيتماإلقاوؤها�صتكونمفيدة،اأ�صكركمعلىح�صناهتمامكم.

وال�ســالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركـــاته. 





ال�رقة التاأطيرية





ورقة تاأطيرية لليوم الدرا�سي

تعتبروثائقالتعميراأدواتمرجعيةاأ�صا�صيةال�صتغاللالعقار،وتنظيمالمجالالترابيو�صبطه
بالن�صبةلجميعالمتدخلينفيميدانالتعميروالتهيئة،كماتعداآليةللتنميةاالقت�صاديةوالب�صرية،
في االأ�صا�صية والتجهيزات ال�صرورية المرافق على التوفر العمراني،وتاأمين التو�صع وعقلنة
االندماج �صروط وتوفير ال�صاكنة، تلبيةحاجيات وفي والقروية، الح�صرية المجاالت هيكلة

االجتماعيوالتكاملالمجالي.

اأن اإذ 90-12؛ القانون خالل من للمو�صوع فائقة عناية المغربي الم�صرع اأولى ولقد
وتنظيم تو�صيع بموجبها يتم التحديد، علىوجه التهيئة عامة،وت�صاميم ب�صفة التعمير وثائق
المجالالعمراني،وبرمجةمختلفالمرافقال�صروريةمنتجهيزات�صحيةوتعليميةواإدارية
واجتماعية،وتتمبرمجةوتحديدم�صاحةهذهالتجهيزاتوتوزيعهاباعتمادمعاييرتقنية،تاأخذ
وفق الم�صتقبليةللمواطنين، واالحتياجات الخ�صا�ص ال�صكانيةوحجم الكثافة االعتبار بعين

جدادةتعدبتوافقمختلفالقطاعاتالحكوميةوالمجال�صالترابيةالمعنية.

لت�صاميم بالن�صبة ال�صيما القانونية، االإ�صكاالت من مجموعة يفرز العملي التطبيق اأن اإال
وب�صكل ملزمة قانونية اآثارا ترتب لكونها ثم التنظيميةتطبيقا، الوثائق اأكثر باعتبارها التهيئة

مبا�صراأثناءتنفيذهاعلىم�صتوىاالأفراداأوالموؤ�ص�صات.

�صواء بالتجهيز، خا�صة مالية اعتمادات من ير�صد ما تنا�صب عدم يالحظ ما اأهم ومن
اإذ للم�صاريع، الحقيقية الكلفة مع الترابية، الجماعات ميزانيات في العامةاأو الميزانيات في

ال�رقة التاأطيرية
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الملكية، نزع طريق عن اأو بالترا�صي �صواء لفائدةالدولة، العقارية االقتناء م�صطرة ت�صتع�صي
تما�صيامعماجاءتبههذهالت�صاميممنتجهيزاتومرافقمختلفة.

التعميرمنتجهيزاتومرافق تنفيذمات�صمنتهوثائق الو�صع،يحدب�صكلكبيرمن وهذا
بمالك الالحقة االأ�صرار من يفاقم الذي االأمر لذلك؛ المحدد القانوني داخلاالأجل عامة
اأمام تعقيدا االأمر مرافقعمومية؛ويزداد التهيئةالإنجاز اإطارت�صاميم في المبرمجة االأرا�صي
االأرا�صي مالك تمكين ودون تلكالتخ�صي�صات، اإنجاز دون القانونية المدة بم�صي هوؤالء
المعنيينمنالتعوي�صاتالقانونية،وفيحاالتكثيرةدونتمكينهممنا�صتغاللاأرا�صيهم،بعد
ان�صرامالمدةالقانونيةوانتفاءالغر�صالذير�صدتلهالقطعاالأر�صيةمو�صوعالتخ�صي�صفي

اإطارت�صميمالتهيئة.

وبذلكاأ�صبحتهذهاالإ�صكاليةمو�صوعالعديدمنالت�صاوؤالتالمثارةخاللاجتماعات
المجال�صاالإداريةللوكاالتالح�صرية،ف�صالعمايردعلىم�صالحوزارةالتعميرواإعدادالتراب
عن ناهيك وال�صفاهي، الكتابي ب�صقيها البرلمانية واالأ�صئلة �صكاياتالمواطنين من الوطني
العديدمنال�صكاياتذاتال�صلةبالمو�صوعالتيترفعاإلىموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،باالإ�صافة

اإلىاأنهاقدكانتمحورجملةمناالأحكاموالقراراتالق�صائية.

والمالحظاأنبع�صوثائقالتعمير،بماتفرزه،اأحيانا،منتاأخرفيالتوقيععليهامنلدن
كافةاالأطرافالمعنية،يحدثم�صاكلاأخرى.

و�صعيااإلىتكري�صالمقاربةالت�صاركيةفيمعالجةالق�صاياالمعرو�صةعليها،وتعزيزالت�صاور
معجميعالجهاتالمعنية،ومناأجلاإغناءالنقا�صالوطنيحولق�صاياالتعميرمنخاللتبادل
باإ�صالح كفيلة بتو�صيات للخروج الخال�صات وبلورة وتجميعاالآراء، والتجارب الخبرات
االإطارالقانونيالمنظملوثائقالتعمير،جاءتنظيمهذااللقاءالعلمي،حولمو�صوع:»وثائق 

التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�سمان حق الملكية  الخا�سة«.

وتبرزاأهميةهذااللقاءالدرا�صي،منخاللنوعيةالموا�صيعالمقترحة،والمداخالتالتي
تطبيق يثيرها التي االإ�صكاالت على منخاللها ال�صوء ت�صليط تم بالمنا�صبة،والتي تهييئها تم
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قانونالتعمير،خا�صةمايتعلقمنهاباآثارت�صاميمالتهيئة،االأمرالذييتطلباتخاذمجموعةمن
التدابير،وتفاديالتاأويالتغيرال�صليمةمنطرفمجموعةمنالهيئاتالمتدخلةفيمجال
حق في للت�صرف القوانينالمنظمة بتطبيق ملزمة تظل اأن يجب التي الهيئات هذه التعمير،
الجهود منتظافر ذلك يتطلب ما مع الم�صاطير، باتباع ومقيدة االأحكام، وبتنفيذ الملكية،

وتن�صيقبينجميعالجهاتالمعنية.

 *       * 
 * 





العرو�س المقدمة





وثائق التعمير : الح�سيلة واإكراهات التنفيذ
توفيقبنعلي
مديرالتعميربوزارةالتعميرواإعدادالترابالوطني

عرفالمغربخاللالعقوداالأخيرةتغيراتعميقةناتجةعنوتيرةالتمدنالمت�صارعةوما
كانلهامنانعكا�صاتاقت�صاديةواجتماعية�صاهمتفيتغييرتركيبةالمجتمعوتطويرن�صيجه
الكبرى المدن و�صارت�صاكنة الغالب هو اأ�صبح الح�صري فالطابع والعمراني. االقت�صادي
مح�صنعي�صغالبيةال�صاكنةالمغربية،م�صكلةبذلكالمجالالترابيلتجدرهاوالف�صاءالجامع

للعديدمناالأن�صطةوالثرواتواالإنتاجيةالوطنية.

ويعدتحديالتمدنالمتزايداأهمالرهاناتالمطروحةلدىال�صلطاتالعموميةبالنظرلمدى
قدرةهذهالمجاالتعلىاال�صتجابةللحاجياتالمتزايدةلف�صاءاتالعي�صالكريموتحديات
التناف�صيةواال�صتدامة،وهوماتماإثارتهبالميثاقالوطنيالإعدادالترابالمعتمدخاللاأ�صغال

الدورةاالأولىللمجل�صاالأعلىالإعدادالترابالمنعقدةخالل�صهرمايو2004.

والقانونية المرجعية االأدوات بها، المعمول الت�صريعات بموجب التعمير، وثائق وتعد
توفير ل�صمان واآليات الترابية المجاالت ا�صتعمالوا�صتغالل وتاأطير لتنظيم االأ�صا�صية والتقنية
�صروط ال�صاكنةوتوفير حاجيات تلبية في واالإ�صهام واالجتماعية االقت�صادية التنمية �صروط

االندماجاالجتماعيوالتكاملالمجالي.

العرو�س المقدمة
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وتهدفهذهالوثائقباالأ�صا�صاإلىتحديدخياراتالتهيئةالتيتهمالمناطقالواجبالحفاظ
عليهاوحمايتهاوتلكالمخ�ص�صةللتو�صعالعمرانيف�صالعنبرمجةمختلفالمرافقال�صرورية
المخ�ص�صة والمواقع وتحديدم�صاحتها واجتماعية واإدارية وتعليمية �صحية تجهيزات من
الحت�صانها،وذلكبعدا�صت�صارةمختلفالقطاعاتالحكوميةوالجماعاتالترابيةوال�صلطات

المحليةالمعنية.

ولقداأفرزتمختلفالدرا�صاتالتقييميةالتيتماإعدادهابخ�صو�صمدىتنفيذم�صامين
وثائقالتعميرعن�صعفمعدالتاالإنجازبالن�صبةللمرافقوالف�صاءاتالعموميةوعنعدمبلوغ
بع�ص تمر�صد التعميروالعمران.كما وتاأطيرحركية بتوجيه يتعلق فيما المن�صودة االأهداف
االإكراهاتالمرتبطةاأ�صا�صابغياباآلياتالتهيئةالعقاريةالتيمن�صاأنها�صمانتنفيذمقت�صياتها،
ف�صالعنالق�صورالذياأفرزتهالمبادئالمعتمدةمنقبيلاالإعالنعنالمنفعةالعامةفيمايخ�ص

المرافقوالتجهيزاتالعموميةب�صكلخا�صوم�صاطرنزعالملكيةب�صكلعام.

المحيطة الجوانب مختلف اإلى موجز وب�صكل المداخلة هذه بموجب التطرق و�صيتم
باالأهدافواالآثارالقانونيةالمترتبةعنوثائقالتعميروالمكت�صباتواالإكراهاتالمر�صودة،
ف�صالعنالمبادراتالتيقامتبهاال�صلطاتالعموميةلتقويمالو�صعمنخاللالتطرقلنموذج
ت�صميمالتهيئةوكذابع�صالممار�صاتوالتجاربالتياأبانتعنفعاليةببع�صالدولاالأجنبية.

 1 - تقديم موجز لوثائق التعمير  

التهيئة توجيه مخطط من لكل الموؤ�ص�صة المرجعية بالتعمير المتعلق 12-90 القانون يعد
اإذحددب�صكلدقيقالغايات العمرانيةوت�صميمالتنطيقوت�صميمالتهيئةوقراراتالت�صفيف،
المن�صودةمنكلوثيقةومحتوياتهاوطرقاإعدادهاوالم�صادقةعليهاوتتبعتنفيذها.كماي�صكل
المرجعية القروية العمارات بنطاق المتعلق 1960 يونيو 25 بتاريخ ال�صادر ال�صريف الظهير

القانونيةلمخططتنميةالتكتالتالعمرانيةالقروية.

البالغةاالأهميةالتين�صعليهد�صتور وفيهذاال�صياق،البدمنا�صتح�صاربع�صالمبادئ
المملكةوالتييمكنلوثائقالتعميراالإ�صهامفيتحقيقهاوترجمتهاب�صكلاأوباآخر:
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العالج اإلى الولوج في الحق من والمواطنين المواطنات ا�صتفادة تي�صير في الم�صاهمة  •
والحمايةاالجتماعيةوالح�صولعلىتعليمذيجودةوال�صغلوال�صكنالالئقوالعي�ص

فيبيئة�صليمةوتحقيقتنميةم�صتدامة)المادة31(؛
�صمانحقالملكيةواإمكانيةالحدمننطاقهاوممار�صتهابموجبالقانون،اإذااقت�صت  •

ذلكمتطلباتالتنميةاالقت�صاديةواالجتماعيةللبالد)المادة35(؛
تنظيمالمرافقالعموميةعلىاأ�صا�صالم�صاواةبينالمواطناتوالمواطنينفيالولوجاإليها،  •

واالإن�صاففيتغطيةالترابالوطني،واال�صتمراريةفياأداءالخدمات)المادة154(.

 1-1  مخطط توجيه التهيئة العمرانية  

الح�صرية للتهيئة االإطار قانون م�صروع اإطار في االأمر اأول التعميرية الوثيقة هذه ظهرت
المديري الت�صميم ثم المديرية، الت�صاميم م�صمى 1970تحت �صنة اإعداده تم الذي والقروية
للتهيئة التوجيهي ثمالت�صميم )1985-1981(، الخما�صي المخطط اإطار في الح�صرية للتهيئة
الح�صريةللدارالبي�صاءطبقالمقت�صياتالقانونرقم1-84-17ال�صادربتاريخ25يناير1984،ثم

قانونالتعميررقم12-90لي�صميه»مخططتوجيهالتهيئةالعمرانية«.

ترابي ت�صريعلىمجال اأحكامه فيكون العمرانية التهيئة توجيه اأهميةمخطط وتكمن
وا�صعيجمعبينجماعاتترابية�صتىاأومنطقةذاتامتداداتكبيرةت�صتوجبتاأطيرهاب�صبب
ترابطمقوماتها)رقعةاأر�صيةت�صتوجبتنميتهااأنتكونمحلدرا�صةاإجماليةب�صببالترابط
القائمبينمكوناتهافيالمجاالتاالقت�صاديةواالجتماعيةويمكناأنت�صتملهذهالرقعةعلى
اإن اأوعدةمراكزمحددة،وكذلك اأوعدةجماعاتح�صريةومركزمحدد جماعةح�صرية
اقت�صىالحال،علىبع�صاأوجميعجماعةقرويةاأوجماعاتقرويةمجاورةكماتن�صعليه

المادة2منقانون12-90المتعلقبالتعمير(.

يهدفمخططتوجيهالتهيئةالعمرانيةباالأ�صا�صاإلى:
االقت�صادي ال�صعيدين على متنا�صقة تنمية تحقيق تتطلب التي التهيئة خيارات تحديد 

واالجتماعي؛
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تحديدالمناطقالعمرانيةالجديدةومواقعالتجهيزاتوالمرافقالمهيكلة؛ 

الحفاظبوجهخا�صعلىاالأرا�صيالزراعيةوالمناطقالغابوية؛ 

تحديداالأغرا�صالعامةالمخ�ص�صةلهااالأرا�صي؛ 

تحديدالمجاالتالتييجبالقيامباإعادةهيكلتهااأوتجديدها. 

ويتمتتبعاإعدادهذاالمخطط،الذياليتعدىاأفقه25�صنة،فياإطارم�صل�صلاإعدادت�صاوري
12-90 القانون 6و7من للمواد للمتابعةوذلكوفقا ت�صرفعليهلجنةمركزيةولجنةمحلية

المتعلقبالتعميروالمواد3و4و5و6و7منالمر�صومالقا�صيبتطبيقه.

وي�صادقعلىمخططتوجيهالتهيئةالعمرانيةبمر�صوميتخذباقتراحمنال�صلطةالحكومية
المكلفةبالتعميربعدا�صتطالعراأيوزاراتالداخلية،التجهيز،الفالحةواالقت�صادوالمالية.

وتحدداالآثارالقانونيةالمترتبةعنهذاالنوعمنوثائقالتعميرفي:

مخططات باأحكام العمومية والموؤ�ص�صات الترابية والجماعات الدولة تقيد �صرورة  •
التوجيه؛

العمرانية التكتالت تنمية ومخططات التهيئة وت�صاميم التنطيق ت�صاميم تقيد �صرورة  •
القرويةباأحكاممخططاتالتوجيه؛

البناءوالتجزيئواإحداثالمجموعاتال�صكنيةفيحالةغياب �صرورةتالوؤمم�صاريع  •
ت�صميمالتنطيقوت�صميمالتهيئةمعاأحكاممخططاتالتوجيه.

1-2 ت�سميم التنطيق  

يعتبرت�صميمالتنطيقوثيقةمنوثائقالتعميرالتيتحددوتدققتوجهاتوخياراتالتعمير
المعتمدةفيمخططتوجيهالتهيئةالعمرانية،لمدةزمنيةالتتجاوزال�صنتينفيانتظاراأنتتمكن

ال�صلطاتالعموميةوالجهاتالمخت�صةمناإعدادت�صميمالتهيئة.
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من منطقةعلىحدة درا�صةمختلفحيثياتكل في التعمق على التنطيق ت�صميم ويعمل
المناطقالتيدعااإليهاالمخططالتوجيهي،وعلىمحاولةخلقاالن�صجاموالترابطبينمختلف
هذهالمناطق،وقداأ�صارتالمادة13منالقانون12-90المتعلقبالتعميراإلىاأنهذاالت�صميم
يمكناالإدارةوالجماعاتالمحليةمناتخاذالتدابيرالتحفظيةالالزمةالإعدادت�صميمالتهيئة

معالحفاظعلىتوجهاتمخططتوجيهالتهيئةالعمرانية،وذلكبتحديد:

تخ�صي�صمختلفالمناطق)�صكنية،�صناعية،تجارية،�صياحية،زراعية،غابوية،...(؛ -

مواقعالتجهيزاتاالأ�صا�صية؛ -

المناطقالتييحظرفيهاالبناء؛ -

المناطقالتييجوزاأنيوؤجلفيهاالبتفيطلباتالترخي�صللبناءاأوتجزئةاأواإحداث -
مجموعة�صكنية.

يتماإعدادهذاالت�صميممنطرفاالإدارةالمكلفةبالتعميروبم�صاهمةالجماعاتالترابية
المعنيةمعمراعاةال�صالحياتالم�صندةاإلىالوكاالتالح�صريةبهذاالخ�صو�ص.وت�صهراللجنة
المر�صوم من 05 الحالة)المادة بح�صب العامل اأو الوالي ال�صيد اأ�صغالها يتراأ�ص التي المحلية
وتتبع التنطيق ت�صميم م�صروع درا�صة على بالتعمير( المتعلق 12-90 القانون بتطبيق القا�صي
اإنجازهوي�صادقعليهبموجبقرارلل�صلطةالحكوميةالمكلفةبالتعميرالذيين�صربالجريدة
الر�صمية)المادة16منالمر�صومالقا�صيبتطبيقالقانون12-90(،لت�صرياآثارهالقانونيةعلى

الدولةوالموؤ�ص�صاتالعموميةوالجماعاتالترابيةواالأغيار.

 1-3 ت�سميم التهيئة

ن�ص اأول نظمها اإذ المغربي، التعمير قانون يعرفها تعميرية وثيقة اأول التهيئة ت�صميم يعد
قانونييهمالتعمير)ظهير16اأبريل  1914(وبف�صلهاتماأثناءفترةالحمايةبناءاالأحياءوالقطاعات

الح�صريةخارجاالأ�صوار.
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وبالنظراإلىاأهميةهذهالوثيقةالتعميريةفقداأوالهاالم�صرععنايةخا�صةواأدخلعليهاكثيرا
تظهرمن العناية ببالدنا،هذه التعمير يعرفه الذي التطورالت�صريعي لمواكبة االإ�صالحات من
خاللاالهتمامالمتناميبدورت�صميمالتهيئةفيتاأطيروتنميةالمجالوكذالماتراكمحولهمن

تجاربلدىاالإدارةومختلفالفاعلينعلىمدىمائة�صنةمنالممار�صة.

االرا�صي ا�صتعمال يحدد�صوابط ونظام بيانية وثائق اأو وثيقة التهيئةمن ت�صميم ويتكون
المتعلقة البناء وقواعد ومتنا�صقة منتظمة تهيئة المفرو�صةلتحقيق وااللتزامات واالرتفاقات
مجال في وكافةالمتدخلين العمومية لل�صلطات دليال جعله الذي االأمر المعينة، بالمنطقة
12-90 رقم القانون من 18 بالمادة المحددة الف�صاءات داخل العمرانيين والتدبير التخطيط
بالجماعات المحيطة المناطق المحددة؛ المراكز الح�صرية؛ بالتعمير)الجماعات المتعلق
الح�صريةوالمراكزالمحددة؛جميعاأوبع�صاأرا�صيجماعةقرويةوجماعاتقرويةتكت�صي
�صبغةخا�صة؛المجموعاتالعمرانية(وذلكمناأجلتحقيقمجموعةاالأغرا�صيمكناإيجاز

اأهمهافيمايلي)المادة19منالقانونرقم12-90(:

تحديدتخ�صي�صوا�صتعماالتاالأرا�صي؛  •

تخ�صي�صالمناطقوحدودالطرقوالف�صاءاتوالمرافقالعمومية؛  •

المناطقالتييتعينالحفاظعليهاوتلكالتييتعيناإعادةهيكلتهااأوتجديدها؛  •

المناطقالمفتوحةالإنجازاأعمالعمرانيةبح�صبتوقيتمعين؛  •

النظامالمطبقعلىالبناءواالرتفاقاتالتييتعيناحترامها.  •

يتماإعدادودرا�صةم�صروعت�صميمالتهيئةب�صكلت�صاوري،حيثت�صندمهمةالمبادرةفي
اإعدادهاإلىال�صلطةالحكوميةالمكلفةبالتعميراأوالوكالةالح�صريةح�صبالحالةوبم�صاهمة
قبلعر�صهعلى 12-90( القانون بتطبيق القا�صي المر�صوم 19من )المادة الترابية الجماعات
اللجنةالمحليةالتييتراأ�صاأ�صغالهاال�صيدالوالياأوالعاملبح�صبالحالة،بح�صورممثلينعن
مختلفالقطاعاتالوزاريةعلىال�صعيدالمحليوروؤ�صاءالجماعاتالترابيةالمعنيةومختلف
الفاعلينالمحليين)المادة05منالمر�صومالقا�صيبتطبيقالقانون12-90المتعلقبالتعمير(.
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ويتمعر�صم�صروعت�صميمالتهيئة،بعدتعديلهعلى�صوءالمالحظاتمنطرفاأع�صاءاللجنة
المحلية،علىاأنظارالعمومق�صداإبداءالمالحظاتب�صاأنهوكذاالمجال�صالجماعيةالمعنيةمن

اأجلالتداولبخ�صو�صه)المواد24و25منالقانون12-90المتعلقبالتعمير(.

المكلفة الحكومية ال�صلطة من باقتراح يتخذ بمر�صوم و�صابطه الت�صميم على وي�صادق
بالتعمير)المادة26منالمر�صومالقا�صيبتطبيقالقانون12-90(لين�صربالجريدةالر�صميةلت�صير
ويعد واالأغيار. العمومية الترابيةوالموؤ�ص�صات والجماعات لالإدارة بالن�صبة ملزمة اأحكامه
المر�صومالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئةبمثابةاإعالنعنالمنفعةالعامة)الفقرةاالأولى
منالمادة28منالقانون12-90المتعلقبالتعمير(الإنجازالطرقوالف�صاءاتوالمرافقالعمومية
ودوائرالقطاعاتالواجباإعادةهيكلتهااأوتجديدها،وتمتدهذهاالآثارالقانونيةلمدةع�صر
�صنواتتحت�صبمنتاريخن�صرالن�صالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئةبالجريدةالر�صمية.

 1-4 مخطط تنمية التكتالت العمرانية القروية  

ن�صالظهيرال�صريفعدد1-60-063ال�صادرفي25يونيو1960ب�صاأنتو�صيعنطاقالعمارات
القرويةوالذييعداأولن�صقانوني�صدرفيميدانالتعميربعدالح�صولعلىاال�صتقالل،على
تغطيةالمراكزالقرويةبمخططاتتنميةالتكتالتالعمرانيةالقرويةوذلكوعياباأهميةتهيئة
المجالالترابيذيال�صبغةالقروية،خا�صةواأنظهير30يوليوز1952المتعلقبالتعميركانقد

ركزباالأ�صا�صعلىتنظيموتاأطيرالمناطقالح�صرية.

وتعدهذهالوثيقةوثيقةتنظيميةملزمةلالإدارةواالأغيار،تهدفاإلىمدمختلفالمتدخلين
اأن على �صليما نموا القروية التكتالت نمو توجيه من المعالمتمكن ووا�صحة مب�صطة باأداة
ت�صريفينطاقزمنيقدرهع�صر�صنوات،بعدتداولالمجل�صالجماعيالمعنيب�صاأنهوكذا

اإجراءبحثعلنيموجهللعموممدته�صهرواحد.

ويهدفمخططتنميةالتكتالتالعمرانيةالقرويةبوجهخا�صاإلى:

تنظيمالنواةال�صكنيةالموجودةوتوجيهنموهاوامتداداتها؛ •
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للحياة التقليدية والموؤ�ص�صات وال�صاحات الطرقات )اأهم ال�صرورية التجهيزات بيان •
االجتماعية…(؛

تحديدمناطقخا�صةبال�صكنىالفالحيةوالتجارةوال�صناعةوغيرها.منعالبناءفيبع�ص •
المناطق؛

تحديدحقا�صتعمالاالأرا�صيونظاموقواعدالبناء. •

وي�صادقعلىم�صروعمخططتنميةالتكتلالعمرانيالقرويبموجبقراريتخذباقتراح
منال�صلطةالحكوميةالمكلفةبالداخلية)تمتفوي�صهذااالخت�صا�صاإلىال�صادةوالةالجهات
فياإطارالتدابيرالمتخذةللتدبيرالالمتمركزلال�صتثمار(والقا�صيبالموافقةعلىالقرارالعاملي
ب�صاطتها اإلى باالإ�صافة الوثيقة هذه يميز وما الر�صمية. بالجريدة ن�صره ليتم للمخطط المقر
ومرونتها،المنحيثالمحتوىاأواالإعداد،هواأنهيمكنتمديدالعملباأحكامهالفترةواحدة

مماثلةوفقنف�صم�صطرةاالإعداد.

ومنخاللما�صبقذكره،يمكنالقولاأنتنوعوثائقالتعميرجاءلي�صاعدفيو�صعاإطار
عامومتكامللتخطيطتطورونمومتنا�صقللمجاالتالح�صريةوالقرويةوا�صتجابةللحاجيات

التياأفرزتهاالممار�صةالعمليةللتخطيطالعمراني.

بعينها؛ اأغرا�ص لخدمة بها،جاءت المعمول التعمير وثائق من وثيقة كل اأن من فبالرغم
اأن اإال اإن�صاوؤها، اأو والتيتختلفباختالفالمجاالتالم�صتهدفةواالأن�صطةالمزمعتنظيمها
تراتبي مبداأ اإطار االآخرفي للبع�ص بع�صها اأحكام بينهابحيثتخ�صع فيما ترابطوثيق هناك
يتوخىالناأيعنكلمامن�صاأنهاأنيوؤدياإلىتناق�صبينتوجهاتهاومقت�صياتها،حيثيتوجب
علىال�صلطاتالعموميةاأنتراعياأثناءاإعدادكلوثيقةتعميريةالوثائقاالأ�صمى،وذلكتطبيقا

لمقت�صياتالمادة11منالقانون  12-90المتعلقبالتعمير.

فيما والتناغم الترابط تحقيق هو التعمير وثائق تراتبية احترام وراء من الهدف كان وقد
تاأطيرعمليةالتخطيطالم�صتقبليللمجالب�صكلقانوني،مع�صبطمختلف بينها،منخالل
ت�صكل الم�صادقةعليها وبمجرد واأنه خا�صة والمكان، الزمان م�صتوى على اال�صتعماالت
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واالأغيار العمومية والموؤ�ص�صات الترابية والجماعات الدولة تجاه والحق لاللتزام م�صدرا
الخوا�صوذلكح�صبطبيعةواأجلكلوثيقةعلىحدة.

 2 - الح�سيلة والإكراهات

بذل على بالتعمير المتعلق 12-90 القانون ا�صت�صدار منذ العمومية ال�صلطات عملت
المجهوداتالالزمةفيميدانتغطيةالمجاالتالعمرانيةالح�صريةمنهاوالقرويةبوثائقالتعمير
وتحيينتلكالمتجاوزةمنها،وذلكباالعتمادعلىمبداأاالأولوياتواأهميةالمجاالتالترابية.

ولتعميمتغطيةالترابالوطنيبوثائقالتعمير،عملتال�صلطاتالعموميةعلى:

متخ�ص�صة، اأجهزة باعتبارها الوطني التراب مجموع على الح�صرية الوكاالت تعميم •
حيثارتفععددهذهالموؤ�ص�صاتمن  11�صنة2000اإلى30موؤ�ص�صةحاليا؛

المتعلقة الدرا�صات اإنجاز ق�صد الح�صرية الوكاالت لفائدة اال�صتثمار ميزانية من الرفع •
باإعدادوثائقالتعميروالدرا�صاتالح�صرية،حيثارتفعتمن20مليوندرهم�صنة2002

اإلى150مليوندرهم�صنة2011،اأيبزيادةبلغتن�صبة  750 % ؛

اإ�صافيةفياإطاراتفاقيات�صراكةمعالجماعاتالترابيةوالموؤ�ص�صات تعبئةمواردمالية •
االأخرىلتمويلاإعدادوثائقالتعمير؛

و�صعاآلياتلتتبعوتيرةاإعدادوثائقالتعميرعبرمجموعالترابالوطني. •

بالتعميرمن المتعلق 12-90 القانونرقم ا�صت�صدار المبذولةمنذ المجهودات وقدمكنت
بلوغنتائججدمهمةيمكنح�صراأهمهافيمايلي:

• 34مخططتوجيهالتهيئةالعمرانيةم�صادقعليه،و19وثيقةفيطورالدرا�صةوالم�صادقة؛

يمثل ما وهو والم�صادقة الدرا�صة طور في و504 عليه م�صادق للتهيئة ت�صميم • 366
ن�صبة98  %  منمجموعالمجاالتالح�صرية؛

يمثل ما وهو والم�صادقة الدرا�صة طور في و319 عليها �صودق للنمو ت�صميما • 668
ن�صبة62  %  منمجموعالتجمعاتالعمرانيةالقروية.
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فتحاأزيدمن80.000هكتارللتعميربموجبوثائقالتعميرالم�صادقعليهاخاللالع�صر •
�صنواتاالأخيرة،موجهةللف�صاءاتال�صكنيةوالمرافقواالأن�صطةالتجاريةوال�صناعية؛

كماتجدراالإ�صارةفيهذاالباب،اإلىارتفاععددالوثائقالم�صادقعليهاخاللال�صنوات
عليها الم�صادق الوثائق عدد بلغ وقد ال�صنواتالما�صية، مع مقارنة %60 بن�صبة االأخيرة

�صنة2013مامجموعه115وثيقة.

واإذاكانتالنتائجالمح�صلعليهاتبينوجودتقدممهموملحوظ،فقداأفرزتمجموعة
منالدرا�صاتالتقييميةعنوجوداختالالتواإكراهاتمتعددةاأهمهاتلكالمتعلقةبمنظومة
تمويلالتعميرواأجراأةمقت�صياتوثائقالتعمير،والتيتحولدونبلوغاالأهدافالمن�صودة.

وفيهذاال�صياق،يمكنح�صراأهمالمعيقاتفيمايلي:

طولمدةالدرا�صةالتيي�صتغرقهااإعدادوثائقالتعميرويرجعذلكباالأ�صا�صاإلى�صعوبة  •
التي المو�صعة الم�صاورات التعميروكذا لقطاع الطابعاالأفقي واإلى المعطيات تجميع

يعرفهام�صل�صلاإنجازهذهالوثائق؛

الدرا�صات اأبانت التعميرحيث وثائق مقت�صيات المر�صودةالأجراأة الميزانيات �صعف  •
التيتمالقيامبهاعنعدمتجاوزمعدل%25بالن�صبةالإنجازالمرافقالعموميةوعدم

تنا�صبميزانيةاال�صتثمارالموجهةالإنجازالمرافقمعماهومبرمجبوثائقالتعمير؛

تباينعلىم�صتوىالتخطيطوالبرمجةلدىالقطاعاتالوزاريةوتن�صيقغيرمحكمفي  •
البرمجةوالتنفيذ؛

توقعاتوتقديراتتفوقالحاجيات؛  •

تعدداالأنظمةالعقاريةوغياباآلياتالتهيئةالعقارية؛  •

عدمتفعيلاآلياتتتبعتنفيذهذهالوثائقكماهومن�صو�صعليهقانونا.  •
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: ت�سميم  التعمير  المترتبة عن وثائق  القانونية  الآثار  المترتبة عن  النعكا�سات   - 3 
التهيئة نموذجا  

تخ�صي�صها ونوعية االأرا�صي تحديد على تقت�صر ال كونها في التعمير وثائق اأهمية تنبثق
معالم تر�صم الأنها االقت�صادي، النمو م�صيرة توؤثرعلى بل فح�صب اال�صتعماالت لمختلف
االأن�صطةاالإنتاجية ومناطق التحتية والبنيات االأ�صا�صية التجهيزات تموقع وتحدد المجال

وتعك�صالعالقةالمتبادلةبينوثائقالتعميروالتنميةالم�صتدامة.

العامة المنفعة اأجل من الملكية نزع اآلية المغربي الم�صرع نهج الغر�ص، هذا ولتحقيق
ل�صماناإنجازالتجهيزاتوالبنياتالتحتيةوالف�صاءاتالعامةمنجهة،ومحاربةالتبايناتبين
المجاالتمنحيثالفارقالكبيرفيمايخ�صتوفرالتجهيزاتمناأجلتجاوزاإنتاجمجاالت

عمرانيةتفتقرالأدنى�صروطاالندماجوالتكاملمنجهةثانية.

وكماهومعلوم،فاإنمقت�صياتواأحكاممختلفوثائقالتعمير،واالآثارالمترتبةعنها،تبقى
�صاريةالمفعولمابينعامينو25�صنةتبعالطبيعةالوثيقة.

و�صنقت�صرفيهذاالعر�صعلىالحديثعنانعكا�صاتاالآثارالقانونيةالمترتبةعناإعالن
المنفعةالعامةبموجبت�صاميمالتهيئةالم�صادقعليهال�صببين؛االأولمبداأاالإعالنعنالمنفعة
العرفاالإداريفيجعل العامةالمحددمدة�صريانهفيع�صر�صنوات،عك�صماتدرجعليه
مدةاالإعالنعنالمنفعةالعامةفي�صنتينح�صبم�صطرةنزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامة
كماتن�صعليهمقت�صياتالقانونرقم7-81،والثانييتعلقبماتثيرهاآثارالم�صادقةعلىت�صميم
الإحداث المخ�ص�صة العقارات نزع يخ�ص فيما التطبيق علىم�صتوى اإ�صكاالت من التهيئة

المرافقالعموميةوالتجهيزاتوالف�صاءاتالعامة.

وفيهذاال�صياق،تن�صالمادة28منقانونالتعمير،علىاأنالن�صالقا�صيبالموافقةعلى
ت�صميمالتهيئةيعتبربمثابةاإعالنباأنالمنفعةالعامةت�صتوجبالقيامبالعملياتالالزمةالإنجاز

التجهيزاتالمتعلقةب:

-حدودالطرقالواجبالحفاظعليهااأوتغييرهااأواإحداثها؛
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المختلفة المباحة والم�صاحات االألعاب وميادين العامة الخ�صراء الم�صاحات حدود -
اأو عليها الحفاظ الواجب والفلكلورية للتظاهراتالثقافية المخ�ص�صة كالم�صاحات

تغييرهااأواإحداثها؛

-حدودالم�صاحاتالمخ�ص�صةلالأن�صطةالريا�صيةالواجباإحداثهااأوتغيرها؛

-المواقعالمخ�ص�صةللتجهيزاتالعمومية؛

-دوائرالقطاعاتالواجباإعادةهيكلتهااأوتجديدها.

وتنتهياالآثارالمترتبةعلىاإعالنالمنفعةالعامةعندانق�صاءاأجلع�صر10�صنواتتبتدئمن
تاريخن�صرالن�صالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئةفيالجريدةالر�صمية،واليجوزالقيام
باإعالنالمنفعةالعامةللغر�صنف�صه،فيمايتعلقبالمناطقالمخ�ص�صةللتجهيزاتاالآنفةالذكر،
قبلان�صراماأجلع�صر10�صنوات.وعندماي�صتعيدمالكواالأرا�صيالت�صرففياأرا�صيهمفور
انتهاءاالآثارالمترتبةعلىاإعالنالمنفعةالعامة،يجباأنيكونا�صتعمالتلكاالأرا�صيمطابقا

للغر�صالمخ�ص�صةلهالمنطقةالتييقعفيها.

وانطالقامماذكر،يتبينجليااأنالمادة28المذكورةاأعالهوا�صحةوالتحتاجاأيتاأويل؛
بحيثاأنهفورانتهاءاأجلع�صر�صنواتتحت�صبمنتاريخن�صرالمر�صومالقا�صيبالموافقةعلى
ت�صميمالتهيئةفيالجريدةالر�صمية،ترفعاالإدارةيدهابقوةالقانونعنالعقاراتالتيكانت
داخلةفيالمنطقةالمخ�ص�صةللتجهيزاتوالمرافقاإذالمتبا�صرم�صطرةنقلالحيازةح�صبما
يقررهن�صالقانونرقم7-81المتعلقبنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةوباالحتاللالموؤقت.

وبالتاليفاإناالإدارةالتيخ�ص�صتلهاالعقاراتللقيامبالتجهيزاتالعمومية،اليحقلها
مبا�صرةم�صطرةنزعالملكيةاإذاماانتهىاأجل10�صنوات،وي�صتعيداأ�صحابتلكالعقارات

بذلكعقاراتهموفقاللغر�صالمخ�ص�صةلهالمنطقةالتيتقعفيها.

من الثالثة الفقرة في الوارد »الغر�ص« مفهوم تحديد اأن اإلى الباب، هذا في ون�صير
قد معه، التعامل كيفية في واللغط اللب�ص نوعامن اأثار الذي اأعاله، ذكرها الوارد 28 المادة
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تمالتطرقاإليهبعدا�صت�صداردوريةال�صيدوزيرال�صكنىوالتعميرو�صيا�صةالمدينةعدد20469
بتاريخ10دجنبر2012الموجهةاإلىال�صيداتوال�صادةمديريالوكاالتالح�صريةوالمفت�صين
بالغر�ص المراد اأن على التاأكيد تم حيث المدينة، و�صيا�صة والتعمير الجهويينلل�صكنى
المخ�ص�صةلهالمنطقة،طبقاللمادة28اأعاله،اال�صتعماالتلغر�صعمرانيغيرتلكالمعنية

باإعالنالمنفعةالعامة.

وقدجاءتهذهالدوريةلتوؤكدكذلكا�صتمراراهتمامال�صلطاتالعموميةبمو�صوعبرمجة
المترتبةعن االآثار انتهاء مع تزامنا عليها الم�صادقة يتيح بال�صكلالذي التهيئة ت�صاميم اإعداد
اإعادة عدم على معالحر�ص العمل، بها الجاري الت�صاميم بخ�صو�ص العامة المنفعة اإعالن
واردة كانت التي الموقع بنف�ص الجديدة، التهيئة بت�صاميم عامة تجهيزات اأو مرافق برمجة
التي القانونيةوالم�صطرية التبعات لتفاديكل ب�صاأنها،وذلك المنفعة اآثار بالت�صاميمالمنتهية
من�صاأنهالي�صفقطالحيلولةدونالم�صادقةعلىهاتهالت�صاميم،بلكذلكاإدخالاالإدارةفي

منازعاتق�صائيةالجدوىمنها.

والتجهيزات والف�صاءات للمرافق المخ�ص�صة االأرا�صي مع التعامل كيفية اأ�صحت ولقد
العامةالمبرمجةبت�صاميمالتهيئةالمنتهيةاآثاراالإعالنعنالمنفعةالعامةالمرتبطةبهابالنظرلما
تطرحهمناإ�صكالياتتثاربحدةبيناالإدارةوالمرتفقين،مو�صوعت�صاوؤالتعديدةمنطرف

مختلفالمتدخلينكلمنزاويته:

المقت�صيات لتطبيق حتمية كنتيجة ا�صمنتية ح�صرية قطاعات خلق تفادي يمكن كيف  •
القانونيةفيحالةانتفاءاالآثارالقانونيةالمترتبةعنت�صاميمالتهيئة؟

اأرا�صيهمفيحالة في الت�صرف االأرا�صيحق ا�صتعادةمالكي مع التعامل يمكن كيف  •
القطاعاتالح�صريةمو�صوععمليةاإعادةهيكلةبالنظرلكثافتهاالمرتفعة؟

لتطبيق المعني القطاع بها يتواجد التي المنطقة له المخ�ص�صة الغر�ص تعيين يتم كيف  •
مقت�صياتالمادة28منالقانون  12-90المتعلقبالتعمير؟هلنف�صالطريقةوالمنهجية

ت�صريعلىمالكيقطعاأر�صيةذاتم�صاحاتكبيرة؟
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األي�صتا�صتعادةالت�صرففياالأرا�صياإ�صرارالحقوقمكت�صبةلمالكيناآخريناأو�صاكنة  •
مجاورةقامواباقتناءعقاراتعلىاأ�صا�صتواجدمرافقمبرمجةبموجبوثيقةتعميرية؟

ماهوم�صيرالمرافقوالتجهيزاتالمبرمجةاأوالمنجزةب�صكلجزئي؟  •

كيفيةالتعاملمعالمرافقوالف�صاءاتالمبرمجةبم�صاريعت�صاميمتهيئةلمتتمالم�صادقة  •
عليهاالأ�صبابمتعددةولكنيتماعتمادهامنطرفالمنظومةالمحليةكوثيقةمرجعية؟

 4 - المبادرات المتخذة من طرف ال�سلطات العمومية  

ال�صروعفيتطبيقمقت�صيات المعمولبهاوخا�صةبعد القانونية الن�صو�ص ا�صت�صدار منذ
القانون12-90المتعلقبالتعميروبروزاإ�صكاليةكيفيةالتعاملمعاالأرا�صيالمخ�ص�صةللمرافق
المنفعة عن االإعالن المنتهيةاآثار التهيئة بت�صاميم المبرمجة العامة والتجهيزات والف�صاءات
والمبادرات التدابير من العديد اتخاذ على العمومية ال�صلطات عملت بها، المرتبطة العامة
همتفيبع�صاالأحيان�صرورةتوجيهعملالمتدخلينعلى�صرورةتنفيذمقت�صياتوثائق
على التن�صي�ص الحاالت بع�ص وفي اليد رفع منح�صهادة منع قبيل من �صارم ب�صكل التعمير
اإمكانيةال�صماحباإنجازمرافقخا�صةذاتنفععامبعدالح�صولعلىموافقةالقطاعالوزاري

المعنيباإنجازالمرفقاأوالتجهيزالمبرمجبموجبت�صميمالتهيئة.

ولهاتهالغاية،البدمنالتذكيروباإيجازباأهمالتدابيرالمتخذةمنطرفال�صلطاتالعمومية
بهذاالخ�صو�ص:

دورية ال�سيد الوزير الأول عدد 399 بتاريخ 14 مايو 1996بخ�صو�صتنفيذوثائقالتعمير  •
المن�صو�ص التعمير وثائق مقت�صيات تنفيذ تتبع لجن �صرورةتفعيل على ن�صت والتي

عليهاقانوناوتحديدكيفيةا�صتغالهذهاللجانبالنظرالأهميتها؛

مقت�صيات تنفيذ بخ�صو�ص 1996 اأكتوبر   29 بتاريخ   12 عدد  الأول  الوزير  ال�سيد  دورية   •
طرف من اليد رفع �صواهد ت�صليم منع على �صريح ن�صتب�صكل والتي التعمير وثائق
القطاعاتالوزاريةالمعنيةكماتمر�صدهوالقيامبجرد�صاملللمرافقالمبرمجةومبا�صرة

م�صطرةاقتنائها؛
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دورية ال�سيد الوزير الأول عدد 1070 بتاريخ 2 مايو 2000بخ�صو�صاالأرا�صيالمخ�ص�صة  •
اإحداثلجنةبينوزارية العموميةوالتين�صتعلى للمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزات
مختلطةللتفاو�صمعمالكياالأرا�صيالمخ�ص�صةللمرافقوالمنتهيةاالآثارالمترتبةعن
الدوريةعلى الو�صعية.كمان�صتهذه العامةبخ�صو�صهاو�صبلت�صوية المنفعة اإعالن
تعميمهذهالمقاربةالتيتمنهجهاعلى�صعيدمدينةالدارالبي�صاءوعلىكافةالمدنالتي

تواجهنف�صاالإ�صكالية؛

الدورية الم�ستركة بين كل من وزير اإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإ�سكان ووزير   •
وم�صاكل التعليمية التجهيزات �صاأن في 2000 يونيو   24 59  بتاريخ  عدد  الوطنية  التربية 
التمدر�صداخلالتجزئاتوالتيتمبموجبهااقتراحاإحداثلجنمحليةمختلطةثالث
�صنواتقبلانق�صاءاآثاراالإعالنعنالمنفعةالعامةعنت�صميمالتهيئةلمبا�صرةعمليةاقتناء

الوعاءاتالتييتعيناالحتفاظبهافقط؛

عليه  والموافقة  الحكومي  المجل�ص  لدن  من  تدار�سه  تم  الذي  التعمير  مدونة  م�سروع   •
لالإ�صهام العقارية للتهيئة اآلياتجديدة اإحداث 2008والذين�صعلى يونيو   12 بتاريخ 
على �صنوات 5 بعدمرور يجوز اأنه على تن�صي�صه عن ف�صال االإ�صكالية هذه حل في
المخ�ص�صةالإقامة االأرا�صي الت�صميم،الأ�صحاب بالموافقةعلى القا�صي الن�ص �صدور

التجهيزاتطلبرخ�صةاإنجازبع�صها،وفق�صروط،عو�صالقطاعالمعني؛

تداول المجل�ص الحكومي بتاريخ 29 يونيو 2010بخ�صو�صاإ�صكاليةاإنجازالمرافقالعمومية  •
منخاللالعر�صالذيتقدمبهال�صيدوزيراالإ�صكانوالتعميروالتنميةالمجالية؛

دورية ال�سيد وزير ال�سكنى والتعمير و�سيا�سة المدينة عدد 20469 بتاريخ 10 دجنبر 2012  •
التهيئة بت�صاميم المبرمجة العامة والتجهيزات المرافق التعاملمع كيفية بخ�صو�ص
والتيذكرتب�صرورةاإعمالالمقت�صياتالقانونيةوال�صماحبا�صتعادةمالكياالأرا�صي
الت�صرففياأرا�صيهمفورانتهاءاالآثارالمترتبةعلىاإعالنالمنفعةالعامةوفقاللغر�ص
المخ�ص�صةلهالمنطقةدونانتظارا�صت�صدارت�صميمتهيئةجديد.وتطرقتكذلكلكيفية
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التعاملمعالمرافقالمبرمجةبت�صاميمالتجزئاتالمرخ�صةوالتيكانتمو�صوعت�صلم
موؤقتالأ�صغالالتجهيز.

 5 - التجارب الدولية  

بينتالدرا�صاتالتحليليةالمقارنةلمنظومةالتخطيطالح�صريلمجموعةمنالدول)فرن�صا،
�صوي�صرا،اإ�صبانيا،األمانيا،بريطانيا،تون�ص،الجزائر،ال�صنغال،الكامرون(عنا�صتخال�صاأهم

النتائجالتالية:

لقواعد المحدد والتخطيط اال�صتراتيجي التخطيط : للتخطيط اأ�صا�صين م�صتويين -
ا�صتعمالاالأر�ص؛

-عدمالتمييزبينوثيقةالتعميرالخا�صةبالمجالالح�صريمعتلكالموجهةللعالمالقروي؛

-اعتمادم�صطرةم�صاوراتمو�صعةمعمختلفالفرقاء؛

-اعتمادم�صطرةمراجعةمب�صطةفيحالةعدمالم�صبالخياراتاالأ�صا�صيةللتهيئة؛

-اعتمادمبداأالمالءمةعو�صالمطابقةفيتراتبيةالوثائق؛

-وجوداآلياتللتهيئةالعقارية:حقاالأولوية،التهيئةالت�صاورية،ال�صمالح�صري،جمعية
المالكين،...؛

االأرا�صي الجبل، ال�صاحل، : الخا�صة ال�صبغة ذات بالمناطق خا�صة مقت�صيات وجود -
الفالحيةذاتالموؤهالت،....

وقداأبانتهاتهالدرا�صةالمقارنةعنفعاليةونجاعةالمقاربةالمعتمدةفياإ�صبانيابالن�صبة
من االأخيرة هذه تمكن الح�صري،حيث ال�صم وفقم�صطرة للتعمير الجديدة المناطق لفتح

تقا�صمعادلومتوازنلزائدالقيمةالم�صافةوكذالتكاليفالتعمير.

بالم�صاحات مقابل دون الترابية الجماعات تمكين من المعتمدة المقاربة هذه وتمكن
%10 وكذا العمومية والمرافق الخ�صراء العامةوالم�صاحات والف�صاءات للطرق المخ�ص�صة
منالم�صاحةاالأر�صيةالمجتمعةمماي�صاهمب�صكلكبيرفيتقلي�صالنفقاتالعمومية)الدولة
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ميدان في الجماعة ا�صتراتيجية بتفعيل ال�صماح وكذا التعمير لتمويل الموجهة والجماعة(
ال�صكنلال�صتجابةلحاجياتمختلفال�صرائحاالجتماعية.

خاتمة : 
ت�صكلاأ�صغالهذااليومالدرا�صيالمنظمب�صراكةمعموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةفر�صة�صانحة
لمختلفالمتدخلينلالإ�صهامفيتعميقالنقا�صالرائجخاللال�صنواتاالأخيرةبمو�صوعيعد
مناأولويةاالأولوياتبالنظرالأهميةوثائقالتعميرواإ�صهامهافيتحقيقتهيئةمن�صجمةوم�صتدامة
وكذاالرتباطمات�صعىاإليهوخا�صة�صمانف�صاءاتعي�صكريمةتتوفرفيهاالمرافقوالف�صاءات

العموميةوالمتطلباتالمعبرعنهامنلدنال�صاكنةب�صكلم�صتمر.

اليوم هذا اأ�صغال عن �صت�صدر التي التو�صيات وكذا المو�صوع هذا اإلى التطرق اأن كما
كفيلة مقترحات بلورة في وكذا واالأفكار تبادلالتجارب في محالة ال �صت�صاهم الدرا�صي
باإ�صالحاالإطارالقانونيالمنظملوثائقالتعميرالذيت�صهرعليهحالياالوزارةالمكلفةبالتعمير

واإعدادالترابالوطني.





مواقف لموؤ�س�سة و�سيط المملكة
من اإ�سكاليات وثائق التعمير

محمدليديدي
الكاتبالعاملموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة؛

اأنتتخذ للدولة الد�صتورية الموؤ�ص�صات في موقعها بحكم المملكة و�صيط لموؤ�ص�صة كان
قراراتوتهتدياإلىتو�صياتجواباعماتتو�صلبهمنت�صكيات.وهكذا،وارتباطابمو�صوع
هذااللقاء،فاإنن�صبةهامةممايتواردعليهامنتظلمات،ت�صنف�صمنالق�صاياالعقارية،والتي
التعمير،بمافيذلكالمخطط ا�صتثنيامنهاق�صايانزعالملكية،نجدهاذات�صلةبوثائق اإذا
التنطيق، وت�صاميم التنمية، اأو النمو التهيئة،وت�صاميم وت�صاميم العمرانية، للتنمية التوجيهي

باالإ�صافةاإلىماتفرزهطلباترخ�صالبناءمناإ�صكاليات.

لما اإ�صارةعابرة في التعمير وثائق االأ�صواءعلى اإلقاء اإلى الكلمة، تناول من �صبقني ولقد
المو�صوع المحالة �صيالم�ص بعدي الكلمة �صيتناول من اأن علما اإ�صكاليات، من ر�صده تم

بتقنيةاأكثر.

ولذلك،�صاأبقى،اعتباراللحيزالزمنيالذيخ�ص�صلي،فيجوهرالجانبالذيتكلفت
به،اأالوهوتعاملالموؤ�ص�صةمعوثائقالتعمير.

العرو�س المقدمة
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اإنمناأهمماتمحورتحولهالتظلمات:

م�صروع•  فياإطار تخ�صي�صات عقاراتهم تطال الذين المالكين مع التوا�صل �صعف
اختيارات في والطعنبمفهومه، المنازعة، اآليات غياب عن ف�صال التهيئة، ت�صميم

وا�صعيالت�صميم؛

تاأخيرالح�صمفيالم�صاريعالمقدمةمنطرفالمالكقبيلاالنتهاءاإلىت�صاميم،بدعوى• 
اأنهناكمنظوراعمرانيافيطريقاالإنجاز؛

ا�صتمرارامتناعاالإدارةمنتحريرالعقاراتمنالتخ�صي�صات،التي�صبقر�صدهالهافي• 
الت�صاميمرغمانتهاءاأمدها؛

اإعادةتبنيت�صميمالتهيئة،اأحيانانف�صالتخ�صي�صاتالتيطالتذاتالعقارفيالع�صر• 
�صنواتالمواليةمبا�صرة،والحالاأنالقانونيقولبخالفذلك؛

تاأخيرفي�صرفم�صتحقاتو�صعاليدعلىالعقارات؛• 

احتياطي•  عدمر�صد واأحيانا عادل، تعوي�ص من تمكن ال متوا�صعة اعتمادات ر�صد
لالعتماداتالكفيلةبمواجهةمايحكمبهمنتعوي�صات؛

اللجوءاإلىاالعتداءالمادي،فيغيابم�صطرةنزعالملكيةاأوم�صطرةاالإذنبالحيازة• 
الوقتيةبعداإيداعالمبلغالذيمنالواجباأنتحددهاللجنةفيالقدرالمعقول.

على االإدارة اأجوبة هذا الموقر لجمعكم اأحمل اأن المقابل، في االأمانة، وتقت�صي
الت�صكياتفي:

عدمتو�صلهابالتعر�صاتتطبيقاللمادة25؛• 

تعقيداتالم�صطرةهيالتيتوؤدياإلىطولاالأمد؛• 

مايت�صمنهالت�صميماليمكنالتنازلعنهخاللالمدة؛• 

عدمتو�صلهابالوثائقالتيتثبتملكيةالعقارات،ف�صالعمايكونقددبمنخالفات• 
بينمدعيالملكية،وال�صيمابالن�صبةللعقاراتغيرالمحفظة؛
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من•  التيرفعت هي والتجزئات الت�صميم اأن رغم فيه، مغالى بثمن المالك تم�صك
قيمةالعقار؛

اليمكن�صرفاأيتعوي�صعننزعالملكيةخاللالمدة،طالمااأنالقطاعالمر�صود• 
لهالعقارلمي�صغله.

وكيف تعاملت الموؤ�س�سة مع الإ�سكاليات المعرو�سة عليها؟

منالم�صلمبهاأنالموؤ�ص�صةت�صتند،فيماتنتهياإليه،اإلىالمقت�صياتالقانونية،فيتطبيقاتها
�صابقا )المجل�صاالأعلى الق�صائي الهرم في ق�صائية هيئة اأعلى اإليه تخل�ص ما ال�صليمة،ووفق
ومحكمةالنق�صحاليا(،اإذترجعاإلىالمتواترمناالجتهادات،باالإ�صافةاإلىذلك،فاإنهاتغلب
جانبالعدلواالإن�صافالأنالو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةلي�صتهيمجرداالإعالنعنالحق،بلهي
م�صعىيمكنمناإي�صالالحقوقاإلىاأ�صحابها،وتقريبوجهاتالنظر،واإيجادت�صويةتمكن

منجبراالأ�صرارالتياأحياناالت�صعفالمقت�صياتالقانونيةفيمعالجتها.

ولقد�صبقللموؤ�ص�صةاأن�صرحتفياأحدمقرراتهاذيال�صلةبالملفعدد 27651مايلي:

القانون،  لتف�سير  التراجع عنه �سيبقى  مرجعا  اأو  اإلغاءه  يوؤكد  يتبين ما  لم  الذي  الق�سائي  »العمل 
الإدارية  المادة  في  الق�سائية  اأن  الأحكام  هو  عليه  الم�ستقر  لأن  الإداري  المجال  في  ول�سيما 

وال�سادرة في مجال الإلغاء هي  اأحكام مو�سوعية ت�سري على العامة«. 

و�صع ا�صتمرار اأن اعتبرت منا�صبات، عدة في �صابقا، االأعلى بالمجل�ص االإدارية فالغرفة
االإدارةيدهاومعار�صتهافياأيم�صروعرغمانتهاءمدةالع�صر�صنواتيعتبر�صططافيا�صتعمال

ال�صلطة،الأنان�صرامهذهالمدةيوؤديحتمااإلىمحواآثارالت�صميم.

كمااعتبرتباأناالإعالنعناإيداعالم�صروعيبقىمجرداإعالناليمكنالطعنفيه.
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وهكذا،وبمنا�صبةنظرهافيتظلمذي�صلةبالمخططالمديريللتهيئة،اأكدتالموؤ�ص�صة
فيالملفعدد 1234:

للمنطقة،  للم�سالح  العمرانية  الم�ستقبلية  الروؤيا  يمثل  العمرانية  للتهيئة  المديري  المخطط  »اأن 
التعمير، وهذا يخول الإدارة  العام  لباقي وثائق  العمراني، كما ي�سكل الإطار  اآفاق تطورها  وير�سم 

الحق في اإعداد مجال عمراني  ي�ستجيب للحاجيات الملحة لل�ساكنة. 

التنفيذ،  حيز  بعد  دخوله  واأعطى،  ن�سره،  قبل  المخطط  على  للتعر�ص  �سبال  ر�سم  والم�سرع 
للمالكين الحق في المطالبة بتعوي�ص عن الأ�سرار التي  لحقت بهم جراء حرمانهم من ملكهم.« 

وقدتاأتىللموؤ�ص�صةوهيتف�صلفيالملفعدد 4250القولبـاأنه:

»مادام اأن المعني بالأمر �سلك الم�سطرة المكفولة له قانونا خالل مرحلة  البحث العلني لتدوين 
مالحظاته ق�سد مناق�ستها ودرا�ستها من طرف  الجهات المخت�سة محليا لالأخذ بعين العتبار، عند 
القت�ساء، العترا�سات  الوجيهة والمرتكزة على اأ�سا�ص، فاإن عليه انتظار موقف ال�سلطات المحلية 
المالك،  العام،  ومراعاة حقوق  ال�سالح  بين تحقيق  اأن توفق  ب�ساأنها على  الت�سميم والتقرير   باإعداد 
وتاأخذ بعين العتبار الإكراهات العمرانية واللتزام  بما يفر�سه الأمر من اإن�ساف وم�ساواة، وتتقيد 
الأغيار،  من  حقوق  من  ذلك  عن  يترتب  ما  لمواجهة  اإمكانياتها  وتنطلق  من  الف�سلى،  بالم�سلحة 

الخوا�ص، وما ي�ستحقونه من تعوي�سات عادلة ومن�سفة.« 

فيها مرا�صلة�صمنت الح�صرية الوكاالت الإحدى اأنوجهت لها �صبق ال�صياق، هذا وفي
مامفاده،اأنهاإذاكانتالحاجةاإلىالتو�صعالعمراني،بمنظورمتكامللتحقيقتنميةاقت�صادية
ت�صور من اإليه �صيتمالخال�ص ما فاإن متنا�صق، ومجال نظيفة بيئة داخل وب�صرية واجتماعية
يجباأاليكونوباالعلىبع�صالمالكين،كمايجباأاليت�صرباالعتقادللمعنيينباأنوا�صع

الت�صميم،تعاملبتمييزاأوبمراعاةللبع�صدوناالآخرفيانتقائه.

منا�صمنه، ال الم�صالح ومراعاة نف�صه، يفر�ص اأمر واالإن�صاف الم�صاواة عن فالبحث
واجبالت�صامن من المواطنة تفر�صه ما وبلورة به، م�صلم اأمر العامة االأعباء في والم�صاهمة
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االإدارة، فيعنق اأمانة الد�صتورية والحقوق الثوابت على المحافظة لكن واجب، والتاآزر
التيعليهااأنت�صرفهافيمناخي�صودهاالرتياح،مطبوعبكاملال�صفافيةوالعدالةفيالتوزيع

والتحمالت،معاعتمادمعاييروا�صحة.

اأر�صه ال�صلطةباختيارها اإعمالها ا�صتطتفي االإدارة باأن وجواباعنتظلمتم�صكمثيره،
دونغيره،�صيماواأنه�صبقواأنح�صلعلىرخ�صةبناء،انتهتالموؤ�ص�صةاإلىموقفاأكدتفيه
حقاالإدارةفياختيارماقدتحتاجهمنمرافقمعمواقعهاان�صجاما،طبعا،معت�صورهاالعام

لم�صتقبلالمدارالعمراني.

فيهايجعل ال�صروع وعدم بناء رخ�صة منح �صبق باأنه ت�صكيه عن الجواب في وا�صتر�صاال
منحقاالإدارةمنعتجديدها،مادامت�صميمالتهيئةقدت�صمنمايفيداأنعقارهخ�ص�صالإيواء

مرفقعمومي.

اإالاأنت�صرفاالإدارةهذايجعلهام�صوؤولةعنحرمانهمنا�صتغاللملكه،وبالتاليعليهااأن
تعو�صهعمالحقبهمناأ�صرار.

وهكذا،فقدوردمقررالموؤ�ص�صةفيالملفعدد 17658علىهذهال�صيغة:

العمراني وتطوير  باإعداد  المجال  »من حق الإدارة وتحت م�سوؤوليتها، وفي نطاق اخت�سا�سها 
ن�سيجه، اإعمال ما يخولها القانون لختيار وتحديد  مواقع المرافق العمومية التي تنوي اإحداثها من 

اأجل م�سلحة ال�ساكنة. 

موقف الإدارة بعدم الترخي�ص ببناء م�سكن فوق عقار خ�س�ص لغر�ص  اإداري موقف �سليم. 

تم  والخروج، عما  موجبا  للتجاوز  اعتباره  يمكن  البناء، ل  الطالب على رخ�سة  �سبق ح�سول 
تحديده في ت�سميم التهيئة، ما دام اأن المالك لم  ينجز ما تم الترخي�ص به من بناء داخل اأمد �سالحية 

رخ�سة البناء. 

ومع ذلك، يبقى الم�ستكي محقا في الح�سول على تعوي�ص عما لحقه من  �سرر ب�سبب التخ�سي�ص 
الذي حرمه من ا�ستعمال حق الملكية. 
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اإن هذا ال�سرر ل يمكن تحديده وتقديره اإل على �سوء ما يقدم من  معطيات تمكن الموؤ�س�سة من 
التعرف على القيمة الحقيقية لالأر�ص، وهو  ما يمكن اللجوء ب�ساأنه اإلى الق�ساء. «

ودائمافياإطاراإثباتحقالمالكفيالح�صولعلىتعوي�صعمالحقهمن�صررعنعقل
مقررللموؤ�ص�صة في جاء التهيئة، ت�صميم في الواردة العمومية التخ�صي�صات ب�صبب عقاره،

بخ�صو�صالملفعدد 2195مايلي:

»وحيث ات�سح من جواب الإدارة اأن القطعة الأر�سية تم تخ�سي�سها  كليا لإحداث طريق عمومية، 
وذلك ح�سبما جاء في ت�سميم التهيئة. 

اإجراءات لإعداد  باتخاذ ما  ينا�سب من  التعمير ت�سمح لالإدارة  اإذا كانت متطلبات  اإنه،  وحيث 
ت�سميم تهيئة بما يحتاجه الن�سيج العمراني من  مرافق وطرق، فاإن هذا ل يعفيها من تحمل تبعات ذلك 

من تعوي�ص كل من  ت�سرر عن ذلك، ول�سيما من انتزعت ملكيتهم. 

وحيث اعتبارا لذلك، فاإن الموؤ�س�سة ت�سجل اأحقية الطالب في الح�سول  على تعوي�ص عن كل ما 
لحق به من �سرر نتيجة عقل عقاره لمدة طويلة  وانتزاعه عند القت�ساء. «

ومنجهةاأخرى،اأقرتالموؤ�ص�صة،فيمعر�صنظرها،فياأحدالمطالبالتيقدمتاإليها،
ب�صريانمفعولالمخططالتوجيهيللتهيئةالعمرانيةلمدةخم�صةوع�صرين�صنة،وهكذاجاءفي

الملفعدد 1887:

»اإن الإطار المنظم للن�ساط العمراني بالمنطقة يخ�سع للتخ�سي�سات التي  يحددها مخطط توجيه 
القانون  من   3 المـادة  25 �سنة،  وذلك طبقا لمقت�سيات  العمرانية الذي ي�سري مفعوله لمدة  التهيئة 
رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ال�سادر بتنفيذه الظهير ال�سريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 

1412 )17 يونيو 1992(. 

ولذلك، فاإن امتناع الإدارة عن تمكين الم�ستكين من البناء فوق  العقارات التي يملكونها بحكم 
ما اأ�سبحت مر�سودة له من ارتفاقات،  امتناع ل يظهر اأن فيه اإخالل يبرر تدخل الموؤ�س�سة، ما دام اأن 

المخطط التوجيهي  �ساري المفعول. «
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ولقدكانموقفالموؤ�ص�صةفيالعديدمنالملفاتوا�صحاالإعطاءالروحلمدلولالمادة28،
وذلكبتكري�صمقا�صدالم�صرعمناأنالنيةاتجهتاإلىتحريرعقاراتالخوا�صبقوةالقانون،
وبمجردانتهاءمدةالع�صر�صنواتفيكلارتفاقتعميري،ودونماحاجةاإلىالقيامباأياإجراء
اأوالح�صولعلىرفعاليداأوما�صابهذلكمنوثائق،وذلكالإعمالروحالقانونولجعلال�صاأن

االإدارييت�صرفويتداولب�صال�صة.

لكلاالأطراف تبلغ التي وتو�صياتها، مقرراتها خالل من تريد الموؤ�ص�صة فاإن ولذلك،
اأنت�صعفييدالم�صتكيوثيقةلي�صلهامفعولفعليفقط،بللهاو�صفتقريري المعنيين،

باأحقيتهفيالت�صرففيملكهفيمناآىعنكلتخ�صي�صعمرانيواردفيت�صميمالتهيئة.

وهكذاكانموقفهافيالملفعدد 1705:

»اإن مفعول التخ�سي�ص الذي ر�سد عقار المعنيين بالأمر للمنفعة العامة،  بناء على ت�سميم التهيئة، 
ل يمكن باأي حال اأن يتجاوز ع�سر �سنوات، اعتبارا  من تاريخ ن�سر المر�سوم الم�سادق عليه بالجريدة 

الر�سمية ما لم يحدد الت�سميم  الجديد تخ�سي�سا اآخرا عدا ذلك الذي ي�سمه الت�سميم الأول. 

واعتبارا لمرور الع�سر �سنوات على تاريخ الن�سر، فاإن عقار المعنيين  اأ�سبح محررا من التخ�سي�ص 
الذي ت�سمنه الت�سميم، وذلك بقوة القانون  وب�سورة اآلية ودون حاجة اإلى اإ�سهاد اأو ترخي�ص اإداري، 

وبذلك يكون محقا  في الت�سرف فيه، في حل مما �سبق تخ�سي�سه كمرفق عمومي. «

وفيالت�صليمباأحقيةالقطاعالحكوميالو�صيفيا�صت�صدارمر�صومللم�صادقةعلىت�صميم
لما نظرا المنازعةفيه اأن اأكدت الموؤ�ص�صة فاإن للمر�صوم، القانونية للطبيعة واعتبارا التهيئة،
الم�صرع حدده الق�صائيالذي الم�صلك اإطار في اإال تتاأتى اأن يمكن ال الم�صروعية تقت�صيه

للمنازعةفيالمرا�صيم.

ولذلكاأكدتالموؤ�ص�صةفيالملفعدد 2866 اأنه :

»بدخول ت�سميم التهيئة حيز التنفيذ ل يمكن طيلة الع�سر �سنوات  المحددة في القانون ل�سالحية 
اإل في نطاق ما ر�سمه القانون، واأمام  الت�سميم المذكور المنازعة في مر�سوم تمت  الم�سادقة عليه 

الجهة الق�سائية المخت�سة،  اإذ في اإطاره يمكن مناق�سة مدى احترام الت�سميم للم�سروعية. «





الآثار القانونية لت�سميم التهيئة 
بين الن�ص  القانوني والعمل الق�سائي

محمدبهاءالدينالزباخ
رئي�صق�صمالمنازعاتالق�صائيةبالوكالةالق�صائيةللمملكة

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة،

مندواعي�صرورياأناأ�صاركفيهذااليومالدرا�صيالذييعدمنا�صبةللتوا�صلوالتداول
واالرتقاءبالنقا�صالمعرفيوالقانونيوتبادلوجهاتالنظروكفلتالقحاالأفكارواالآراء،�صيما
فيمو�صوعيالم�صاأهماالن�صغاالتالمرتبطةبق�صاياالتعمير،اأالوهياالآثارالقانونيةلتنفيذ

وثائقالتعمير.

الن�صالقانوني بين التهيئة لت�صميم القانونية باالآثار اأعنونه اأن اخترت مداخلتي مو�صوع
والعملالق�صائي،فكمااليخفىعليكماأنت�صميمالتهيئةي�صنفكاأهموثيقةمنوثائقالتعمير
ا�صت�صرافيةوا�صتراتيجيةوتوجهات التقديريعبارةعنت�صورات التعمير فاإذاكان التنظيمي،
عامةذات�صبغةم�صتقبليةتنعطففيالزمنالم�صتقبل،فاإنت�صميمالتهيئةباعتبارهيتربععلى
قمةوثائقالتعميرالتنظيميي�صكلاأداةلترجمةتوجهاتوت�صوراتالمخططالتوجيهيللتهيئة
العمرانيةعلىاأر�صالواقع،كمااأنهيحددقواعدا�صتعمالاالأرا�صيو�صوابطتنظيمالمجال،

بلاالأكثرمنذلكيعدوثيقةمرجعيةللتخطيطالعمراني.

العرو�س المقدمة



محمدبهاءالدينالزباخ60

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

12/90المتعلق القانون من 31 اإلى 18 من المواد في التهيئة ت�صميم الم�صرع عالج ولقد
المنظملت�صميم القانوني االإطار في ق�صور اأبانتعن والكتابات الدرا�صات اأن اإال بالتعمير،
التهيئةور�صدتمظاهرالعوروتج�صيداتالنق�صالتيتطالتنفيذت�صاميمالتهيئةب�صكلخا�ص

ووثائقالتعميرب�صكلعام،ويمكناإجمالاأهمالمعوقاتفيمايلي:

طولالمدةالتيي�صتغرقهااإعدادت�صاميمالتهيئةوالتيتتراوحمابين7اإلى12�صنة،مما -
يف�صيبطبيعةالحالاإلىا�صطدامبتغييرالواقعالمجاليوتقادمالتقديراتوالتوقعات،
ويوؤديبالتبعيةاإلى�صعوبةتنزيلم�صامينهذهالوثيقةعلىاأر�صالواقعوهوماي�صتدعي
مراجعةلمقت�صيات اأي بمنا�صبة التهيئة ت�صميم اإعداد اآجال تقلي�ص في التفكير بجدية

قوانينالتعمير.

االإفراطفيتقديرالحاجياتالمرتبطةبالتهيئةالح�صريةوالمبالغةفياإدراجعددكبيرمن -
التجهيزاتالعامةالتعليميةوال�صحيةوالثقافيةوالمبانياالإداريةوالم�صاحاتالخ�صراء
وهومايعك�صهموؤ�صرتوا�صعن�صبالتنفيذمقارنةمعماهومبرمج)ولنافيمدينةالدار
عدد عنارتفاع ف�صال 12 % (، تتعـــد لم التنفيذ ن�صبة اإن بحيث نموذج خير البي�صاء
هومخطط ما اإنجاز لعدم عمومية بتخ�صي�صات الم�صمولة العقارات ا�صترداد طلبات
المالية الكلفة مقاربة تغييب اإغفال دون التهيئة، لت�صاميم القانوني المفعول داخل
ومراعاةالمبالغالماليةالمر�صودةفيالميزانيةحينبرمجةهذاالنوعمنالتخ�صي�صات.

لهابت�صميم المخ�ص�صة بالمواقع العمومية التجهيزات انجاز عدم بين مفارقة ت�صجيل -
التهيئةوارتفاعحاالتاالعتداءالماديعلىالعقاراتلت�صييدالمرافقالعمومية،ال�صيء
المخطط نوايا زاوية من الح�صري التخطيط منظومة في اختالل وجود يبرز الذي

وواقعالتخطيط.

بدليلتنا�صل تر�صيها، التي وال�صوابط م�صامينها و�صالبة التهيئة ت�صاميم مرونة عدم -
الدورياتوالمنا�صيرفيمجالالتعميركاأ�صلوبالإ�صفاءنوعمنالي�صرلت�صجيعاال�صتثمار
وخلقديناميةوحركيةاقت�صاديةولوعلىح�صابخرقمبداأالتراتبيةال�صرعيةللن�صو�ص
القانونية،ممايحتمانتهاجمنطقالتليينكبديلعنال�صرامةفيمحتوىت�صاميمالتهيئة،
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تطلب كلما للمراجعة الإخ�صاعها الوثيقة لهذه الدوري التقييم اآليات اإر�صاء عن ف�صال
االأمرذلك.

وموازاةمعذلك،فاإناالإطارالقانونيالمنظملت�صميمالتهيئةيطرحجملةمناالإ�صكاليات
هذه في فيهاو�صاأقت�صر للف�صل الق�صاء اأنظار على عر�صت والممار�صة التطبيق م�صتوى على

المداخلةعلىمالم�صةالجوانبالتالية:

-اإ�صكاليةمحواأواإنهاءاآثارت�صميمالتهيئةعنعقارم�صمولبتخ�صي�صعمومي.

-اإ�صكاليةالتعوي�صعنالتخ�صي�صاتواالرتفاقاتالمقررةبت�صميمالتهيئة.

-اإ�صكاليةالمحدداتال�صابطةللم�صاهمةالمجانيةفياإطارالمادة  37منالقانون12/90
المتعلقبالتعمير.

المبحث الأول
اإ�سكالية محو اأو اإنهاء اآثار ت�سميم التهيئة 

عن عقار م�سمول  بتخ�سي�ص عمومي 

�صنقففي�صياقالتعر�صلهذهاالإ�صكاليةعلىمواقفالعملالق�صائيمننقطةاالخت�صا�ص
اآثارت�صميمالتهيئةعنعقارمخ�ص�صالحت�صانتجهيز للنظرفيالمنازعاتالتيتروممحو

عمومي،ثمننتقلاإلىتبيانالتبريراتالمعتمدةلمعالجةاإ�صكاليةاالخت�صا�صهذه.

الفرع الأول : تطور موقف العمل الق�سائي ب�ساأن نقطة الخت�سا�ص

اأنالن�ص على بالتاأكيد بالتعمير المتعلق 12/90 القانون من 28 المادة في الم�صرع اكتفى
التيت�صتوجب العامة المنفعة عن اإعالن بمثابة يعتبر التهيئة ت�صميم على بالموافقة القا�صي
القيامبالعملياتالالزمةالإنجازالتجهيزاتالمن�صو�صعليهافيالبنود3و4و5و6و12من

المادة19.
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10�صنوات اأجل انق�صاء عند تنتهي العامة المنفعة اإعالن على المترتبة االآثار اأن واأ�صاف
يبتدئمنتاريخن�صرالن�صالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئةفيالجريدةالر�صمية،وعندما
ي�صتعيدمالكاالأرا�صيالت�صرففياأرا�صيهمفورانتهاءاالآثارالمترتبةعلىاإعالنالمنفعةالعامة
يجباأنيكونا�صتعمالتلكاالأرا�صيمطابقاللغر�صالمخ�ص�صةلهالمنطقةالتيتقعفيها.

وي�صوداالعتقادعلىاأنالمر�صومالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئةينه�ص�صنداكافيا
اأنالمادة والحال والت�صييد البناء في وال�صروع عمومي بتخ�صي�ص الم�صمول العقار لحيازة
التقيدباالأحكامالمن�صو�صعليهافيالقانون بالتعميرتوجب 12/90المتعلق القانون 29من

بتنفيذهالظهير ال�صادر الموؤقت واالحتالل العامة للمنفعة الملكية بنزع المتعلق 7.81 رقم
ال�صريفرقم1.81.254بتاريخ11منرجب1402)6ماي1982(علىت�صميمالتهيئةالمعتبر
بمثابةقرارتعينفيهالعقاراتالمرادنزعملكيتها،وذلكفيمايتعلقباالإجراءاتالتييخ�صع

لهاواالآثارالمترتبةعليه.

كانتقد واإن بالتعمير المتعلق 12/90 القانون نف�ص من 28 المادة اأن كذلك والمالحظ
ا�صتعملتعبارة»فور«التيتحملداللةعلىاالآنيةوعلىاأنا�صتردادالملكيتمبقوةالقانون
وفورانتهاءاالأجلالقانونيلت�صميمالتهيئة،اإالاأناالأمرلمي�صتتبعها�صتعرا�صلم�صطرةتوؤطر
كيفياتاال�صترداد،فهلي�صتدعياالأمراأنيبلورفي�صكل�صهادةبرفعاليدي�صت�صدرهاالمالك،
اأماأنالو�صعيتطلبمناالإداراتالمعنيةاأنتبا�صرمنتلقاءنف�صهاالترتيباتالمج�صدةالإنهاء

مظاهرعقلالعقارالم�صمولبتخ�صي�صعمومي.

باال�صتردادهلهي المخاطبة االإدارية الجهة ب�صكوتملحوظعن تميز الو�صع اأن كما
االإدارةالم�صتفيدةمنالمن�صاأةالعموميةالمبرمجة،اأمالوكالةالح�صريةباعتبارهامتدخالاأ�صا�صيا
فياإعدادوثيقةالتعمير،اأمالجماعةالترابيةالتييتواجدالعقاربدائرةنفوذهاوباعتبارهات�صتاأثر
اأمرئي�صالحكومةبو�صفهالجهةالتيتملكالتاأهيلالقانوني ب�صالحياتفيمجالالتعمير،
الإ�صدارالن�صالم�صادقبموجبهعلىت�صميمالتهيئةالذييعطيلهذااالأخيرمقوماتالنفاذ

والدخولحيزالوجودالقانوني.
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اأنيقوم يلزمه هل العقاري المحافظ بموقع يتعلق اأي�صا ملحا �صوؤاال االأمر يطرح كما 
بالت�صطيبعلىالتقييدالموجود�صمنمندرجاتالر�صمالعقاريب�صاأنالتخ�صي�صالواقععلى
العقارمنمنظوراأنههواالآخرمخاطببعبارة»فورا«الواردةبالمادة28اأعاله،اأماأنهيحقله
التم�صكب�صرورةتدخلاالإدارةالمعنيةو�صلوكالم�صطرةالراميةاإلىالت�صطيبالمذكورورفع

العقلعنالعقار،وذلكدفعاالأيم�صاءلةاأوم�صوؤوليةمحتملةقديواجهبهاالمحافظ.

هذهكلهات�صاوؤالتطرحتهاال�صياغةالحاليةللمادة28منالقانون12/90المتعلقبالتعمير
ممايقت�صياإر�صاءم�صطرةوا�صحةحولترتيباتا�صتردادالعقاراتبعدانتهاءمفعولت�صميم

التهيئةتكفلاالأمانالقانونيلرجلاالإدارةوالمالكعلىحد�صواء.

ولقدقدرلهذهاالإ�صكاالتاأنتعرفطريقهااإلىالق�صاءويتناولهاال�صادةالق�صاةبالتحليل
التهيئةعنعقارم�صمولبتخ�صي�ص ت�صميم اآثار بمحو تتعلق منازعات والمناق�صةواختزلتها
في النظروتباينات وجهات في باختالف مو�صوعها في ال�صادرة االأحكام تميزت عمومي

المواقفوهوما�صنعر�صلهبنوعمنالتف�صيل.

اأول : التوجه القائل بانعقاد الخت�سا�ص للغرفة الإدارية لدى محكمة النق�ص

اإنر�صدم�صارالعملالق�صائيب�صاأننقطةاالخت�صا�صفيمايتعلقبالطلباتالراميةاإلىمحو
اأواإنهاءاآثارت�صميمالتهيئةعنعقاركانمخ�ص�صالتجهيزاأومرفقعمومييف�صياإلىالوقوف
اأنمحكمة اإذ الق�صائية، الجهة للح�صمفي الذيح�صل التطور يعك�صان اثنين علىتوجهين
النق�صكر�صتفيالبدايةتوجهايعتبراأناالآثارالمترتبةعنتطبيقمر�صومالتهيئةلهاارتباطوثيق
وغيرقابلللتجزئةبالمر�صومواليت�صورالتو�صلاإلىو�صعحدلتلكاالآثاراإالب�صلوكم�صطرة

الطعنفيالمر�صوموهوماتحتكرهمحكمةالنق�صب�صريحالن�صالقانوني)1(.

راجعوافيهذااالإطار: )1(
• القرارعدد1488ال�صادرعننف�صالجهةالق�صائيةبتاريخ2000/10/26فيالملفاالإداريرقم200/1/4/380،	

غيرمن�صور.
• القرارعدد284الموؤرخفي2005/05/25وال�صادرفيالملفاتاالإداريةاأرقام2004/3/4/1897و2004/2017	

  200/2049،ق�صيةال�صيدالها�صميبن�صالح،غيرمن�صور.
• القرارعدد713بتاريخ2006/09/20ال�صادرفيالملفاالإداريرقم2006/1/4/1006ق�صيةالعبا�صييزة.	
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لكنهذاالتوجهلمي�صمدطويال،ذلكاأنالمر�صومالم�صادقبموجبهعلىت�صميمالتهيئة
اليت�صورالطعنفيهبعدان�صراممدةطويلةعلىن�صرهبالجريدةالر�صميةولميبقمنطائلةمن
ا�صتهدافهبالطعنمادامماآلذلكمعروفم�صبقاوهوعدمالقبول�صكاللفواتاأجلالطعن
بالطعنفيالمر�صوم ال�صاأن اأ�صحاب 60يومامنتاريخن�صره،والمبررلمطالبة المحددفي

كمنفذللتو�صلاإلىتقريراإنهاءاآثاره.

ثانيا : التجاه القائل بانعقاد الخت�سا�ص للمحاكم الإدارية

د�صنتهالمحكمةاالإداريةبالدارالبي�صاءويقومهذااالتجاهعلىاأ�صا�صاأنالمنازعةالتن�صب
على�صحةو�صالمةالمر�صومالم�صادقعلىت�صميمالتهيئةواإنماترومالحكمبانتهاءكلاالآثار
المترتبةعناإعالنالمنفعةالعامةواعتبارهاغيرنافذةالمفعولوالحكمباالأحقيةفيا�صترداد
العقاروهومايدخلفي�صميماخت�صا�صالمحكمةاالإداريةانطالقامنمقت�صياتالمادة  8من

القانون41/90.

ذلك معللة النوعي االخت�صا�ص بعدم الدفع المذكورة المحكمة ردت وهكذا
بالحيثياتالتالية)2(:

»حيثتم�صكالوكيلالق�صائيللمملكةوالوكالةالح�صريةللدارالبي�صاءبعدماالخت�صا�ص
النوعيلهذهالمحكمةبعلةاأنالطعنقدمفيمواجهةمقررتنظيمي�صادرعنالوزيراالأول

الذييرجعالنظرفيطلباإلغائهللمجل�صاالأعلى.

وحيثاإنهبمقت�صىالمادةالثامنةمنقانون41/90المحدثللمحاكماالإدارية،فاإنالم�صرع
الن�صو�صالت�صريعية تطبيق عن النا�صئة النزاعات في للنظر المحاكم لهذه االخت�صا�ص خول

والتنظيميةالمتعلقةبنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامة.

االخت�صا�ص بعدم الدفع فاإن المذكور، االإطار في تدخل المنازعة دامت وما اإنه وحيث
النوعييكونبالتاليغيرمبنيعلىاأ�صا�ص�صليمويتعينرده«.

االإداري الملف في 2000/05/17 بتاريخ البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة عن ال�صادر 225 عدد الحكم )2(
رقم  99/428غ،ق�صية�صركةالفليت،غيرمن�صور.
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الدعوى اإلىوقائع بالرجوع اإنه 398  )3(مايلي:»....وحيث كماجاءفيحكمهاعدد
يتبيناأنالمدعينالينازعونفي�صحةو�صالمةالمر�صومعدد2.89.151الموؤرخفي17مار�ص
1989واإنمايهدفونالطعنفيقرارنازعالملكيةالذيلميبادراإلىاإتماماالإجراءاتالقانونية

الالزمةلنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةاإذلميتقدمباأيطلبلمقررالتخلياأواأمربالحيازة
ودوناأنيمنحهماأيتعوي�صمقابلنزعملكيةعقارهم.

وحيثبذلكاليمكناأنتن�صمطلباتالطاعنينعلىالنحوالواردبالمقاللماحددفيالف�صل
التا�صعمنقانون41/90المحتجبه،ممايكونمعهاالخت�صا�صمنعقداللمحكمةاالإدارية«)4(.

اأنهدف على مرتكزة ال�صابق موقفها االتجاهوغيرت النق�صهذا �صايرتمحكمة وقد
معهاالخت�صا�ص يكون مما مفعوله، انتهاء اإلى بالنظر التهيئة ت�صميم اآثار محو هو الدعوى

منعقداللمحكمةاالإدارية.

البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة عن �صادرا حكما النق�ص محكمة اأيدت العلة وبهذه
مو�صحةاأن:

»بالرجوعاإلىمو�صوعالطلب،يت�صحاأنهدفالدعوىهومحواآثارت�صميمالتهيئةبالنظر
النتهاءمفعولهفي10�صنوات،وذلكفياإطارماحددتهالمادة28منقانونالتعمير12.90،كما
منعقدا معهاالخت�صا�ص يكون مما عليه، الم�صتاأنف طرف من المقدم الطلب في وارد هو
النوعيللمحكمة االخت�صا�ص بانعقاد ق�صي لما الم�صتاأنف والحكم االإدارية، للمحكمة

االإدارية،يكونقدطبقالقانونبكيفية�صليمةويبقىحليفالتاأييد«)5(.

الحكمعدد398ال�صادربتاريخ2007/05/23فيالملفاالإداريرقم2006/831غ،ق�صيةورثةالحاجالعربي، )3(
غيرمن�صور.

نف�صال�صيء�صارفيه: )4(
• االإداري	 الملف في البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة عن 2005/04/25 بتاريخ ال�صادر 294 عدد الحكم

رقم462/2004غ.
• ق�صية	 2007/247غ، رقم الملف في 2008/03/03 بتاريخ الق�صائية الجهة نف�ص ال�صادرعن 429 الحكمعدد

ال�صركةالعقارية»روزيديفان«،غيرمن�صور.
�صرغيني، ال�صيد ق�صية 2007/1/4/524، رقم االإداري الملف في 2007/06/13 بتاريخ ال�صادر 524 عدد القرار )5(

غيرمن�صور.
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وتعززهذاالم�صلكبقراراتاأخرى،اإذجاءفيالقرارعدد59)6(مايلي:

الملكية بنزع المتعلقة الن�صو�ص تطبيق التهيئة، ت�صميم اآثار من كان لما اإنه »وحيث
الت�صريعية الن�صو�ص تطبيق عن النا�صئة النزاعات في للبت المخت�ص االإداريهو الق�صاء فاإن
والتنظيميةالمتعلقةبنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامة..ممايكونمعهالحكمالم�صتاأنففي

محلهوينبغيتاأييده«.

وكانتمحكمةالنق�صاأكثرو�صوحاحيناأكدتفيقرارهاعدد559    )7(:»لكنحيثاإن
الطلباالإ�صالحي– الواجبالبتفيحدودمو�صوعهعمالبمقت�صياتالف�صل3منقانون
بموجب المحدثة 41/90 رقم القانون من 7 المادة بمقت�صى عليه المحال المدنية الم�صطرة
المحاكماالإدارية-يرومفقطالحكمبرفعاالعتداءالماديالذيطالالعقارمو�صوعهلعدم
تفعيلت�صميمالتهيئةالذياأدرجهذاالعقار�صمنالمجالاالأخ�صروفقالل�صروطالمن�صو�ص
المنازعة توخي عدم وبالتالي بالتعمير، المتعلق 12.90 رقم القانون من 28 فيالمادة عليها
نزع قانون جملتها ومن المر�صوم هذا عن المترتبة االآثار محو واإنما اأيمر�صوم في الطعن
به المتعلقة والتنظيمية الت�صريعية الن�صو�ص تطبيق عن النا�صئة تدخلالنزاعات التي الملكية
�صمناالخت�صا�صاتالموكولةاإلىالمحاكماالإداريةفينطاقالمادة8منالقانونرقم41/90
المحدثةبموجبههذهالمحاكمح�صبماا�صتقرعليهق�صاءالمجل�صاالأعلىفيمثلهذهالنوازل.

ممايكونمعهالحكمالم�صتاأنففيمحلهوينبغيتاأييده«.

ال�صادرفي 815 النق�صفيقرارهاعدد اأكدتمحكمة التوجه تثبيتهذا وا�صتر�صاالفي
ق�صيةورثةالمرحومعبدالقادر�صاهل)8(،»...لكن،حيثاإنالثابتمنوثائقالملف،ومما
النزاعفيه،فاإنالم�صتاأنفعليهمتقدموااأمامالمحكمةاالإداريةبطلبيرمياإلىرفعال�صرر

2007/1/4/571،ق�صية االإداريرقم الملف 2008/01/30في بتاريخ النق�ص ال�صادرعنمحكمة 59 القرارعدد )6(
ال�صركةالمدنيةالعقارية»ميمون«،غيرمن�صور.

القرارعدد559ال�صادرعننف�صالجهةالق�صائيةبتاريخ2009/5/27فيالملفاالإداريرقم2009/1/4/359،ق�صية )7(
ال�صيدبدراجديرة،غيرمن�صور.

القرارعدد815ال�صادربتاريخ2010/11/04فيالملفاالإداريرقم2010/1/4/1258،غيرمن�صور. )8(
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الناتجعنعدممتابعةم�صطرةنزعالملكية،وبالتالياإنهاءاآثارالمر�صومالمتعلقبالم�صادقةعلى
ت�صميمالتهيئةلمرورالمدةالمحددةقانوناالإنهاءتلكالم�صطرة،واليطلبوناإلغاءمر�صوم،لذا
فالحكمالم�صتاأنفلماق�صىبانعقاداالخت�صا�صالنوعيللمحكمةاالإدارية،والحالماذكر

كان�صائبافيماق�صيبهوواجبالتاأييد،ومااأثيرحولهبدوناأ�صا�ص«.

ومنهذاالمنطلقتبلورتوجهاآخريقومعلىاأ�صا�صاأنالمنازعةالتن�صبعلى�صحةو�صالمة
المر�صومالم�صادقعلىت�صميمالتهيئةواإنماترومالحكمبانتهاءكلاالآثارالمترتبةعناإعالن
المنفعةالعامةواعتبارهاغيرنافذةالمفعولوالحكمباالأحقيةفيا�صتردادالعقاروهومايدخل

في�صميماخت�صا�صالمحكمةاالإداريةانطالقامنمقت�صياتالمادة8منالقانون  41/90.

محكمة ق�صاء اأن الذكر ال�صالفة والقرارات االأحكام م�صامين خالل من القول و�صفوة
النق�صقدح�صمفيالنقطةالقانونيةالمتمثلةفياإ�صناداالخت�صا�صللمحاكماالإداريةللنظرفي
الدعاوىالتيت�صتهدفاإنهاءومحواآثارالقرارالم�صادقعلىت�صميمالتهيئةكمااأر�صىتفرقة
وا�صحةبينالطعنفيالمر�صوموالمطالبةباإلغائهومراقبةم�صروعيته،اإذفيهذهالحالةاالأخيرة
تكونمحكمةالنق�صمخاطبةفي�صالحياتهااال�صتثنائيةوبينالمطالبةبفح�صاالآثارالمترتبة
عنمر�صومت�صميمالتهيئةوتقريرانتهاءتلكاالآثار،ففيهذهالحالةنكوناأماماخت�صا�صراجع

للمحاكماالإداريةوبال�صبطق�صمالق�صاءال�صامل.

واإذاكانهذاالتوجه�صائباو�صديدااإالاأنالمبرراتالتيتماعتمدهاكمدخلللقولبانعقاد
اخت�صا�صالمحاكماالإداريةعرفتهياالأخرىتبايناتوتباعدات.

الفرع الثاني: تباين التبريرات المعتمدة لمعالجة اإ�سكالية الخت�سا�ص

محو تروم التي الدعاوى في بالبت االإدارية المحاكم الخت�صا�ص الق�صائي التطبيق يثير
اآثارالمر�صومالقا�صيبالم�صادقةعلىت�صميمالتهيئةب�صاأنعقارمخ�ص�صالحت�صان اإنهاء اأو

تجهيزعموميت�صاوؤالتملحةحولالمبرراتالمعتمدةفيالتاأ�صي�صلهكتوجه.
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اأول : مبرر العتداء المادي كمدخل لخت�سا�ص الق�ساء ال�سامل.

ذهبتبع�صاالأحكاماإلىاأناخت�صا�صالمحاكماالإداريةللبتفيالطلباتالمتعلقةبمحو
�صمندعاوى القانوني تاأطيره يجد معين بتخ�صي�ص م�صمول عقار على التهيئة ت�صميم اآثار

االعتداءالمادي.

ففياإحدىالنوازلعر�صالطالباأنهيملكقطعةاأر�صيةواأنهبعثبر�صالةاإلىال�صيدرئي�ص
الجماعةالح�صريةللدارالبي�صاءيطلبمنهالترخي�صلهباال�صتفادةمنبقعتهاالأر�صيةعنطريق
البناء،فتلقىجوابافي�صكلقراراإداريمفادهاأنت�صميمالتهيئةالخا�صبمقاطعةعينال�صبع
االإداري القرار اإلغاء ملتم�صا �صاريالمفعول، مازال 1989 مار�ص 17 بتاريخ عليه الم�صادق

ال�صادرعنرئي�صالجماعةالمذكورةالموؤرخفي  2005/04/06.

وفيمعر�صدفاعهفيهذاالنزاعاحتجالوكيلالق�صائيللمملكةبعدمقبولالطلب�صكال
مادامقراررئي�صالجماعةاليعدواأنيكونقراراتنفيذياللمر�صومالم�صادقعلىت�صميمالتهيئة
باعتبارهالموؤثرفيالمركزالقانونيلطالباالإلغاءلكونههوالذين�صعلىتخ�صي�صعقاره

الإحداثمرفقعمومي.

بيداأنالمحكمةاالإداريةبالدارالبي�صاءردتالدفعبعدمالقبولموؤكدةعلى:

»حيثدفعالوكيلالق�صائيللمملكةبعدمقبولالدعوىلكونالقرارالمطعونفيههوقرار
تنفيذيلمقت�صياتت�صميمالتهيئة.

بانتهاءاالآثار الت�صريح اإلى باالأ�صا�ص يرمي المدعي اأنطلب الدعوى يتبينمنمقال لكن
المترتبةعنت�صميمالتهيئة،واأنال�صقالثانيمنالطلبواإنكاني�صتهدفاإلغاءالقرارال�صادر
عنرئي�صالجماعةالح�صريةبالدارالبي�صاءالموؤرخفي6اأبريل2005،فاإنالمحكمةبمالها
من�صالحيةالإعادةتكييفالطلبارتاأتتاأطيره�صمندعاوىرفعاالعتداءالمادي،ممايتعين

معهردالدفعبعدمالقبول)9(«.

الحكمعدد513ال�صادربتاريخ2008/03/17فيالملفاالإداريرقم2006/22غق�صيةال�صيداأهرايادري�ص. )9(
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وفينازلةاأخرىلمتترددنف�صالمحكمةفيالحكمبرفعاالعتداءالماديالواقععلىعقار
المدعيةومهدتلذلكبحيثياتت�صمنت:

»وحيثاإنهيمكنالجزمبوجودحالةاعتداءماديلماترتكباالإدارةاأواأحداأعوانهااأثناء
اأنيت�صمناعتداءعلىحق قيامهابن�صاطماديتنفيذيغيرم�صروعج�صيموظاهرمن�صاأنه
الملكيةاأوم�صا�صابحريةمنالحرياتالعامة،ومنثمفاإناالعتداءالماديهوكلعملمنعدم
اأوحتىباإحدىال�صلطاتالمخولةلالإدارةي�صتع�صي اأين�صقانونيوتنظيمي ال�صلةبتطبيق

اإدخاله�صمنممار�صاتال�صلطةالعامة...

وحيثاإنهبالرجوعاإلىوثائقالملفوم�صتنداته،تبيناأنهلي�صمنبينهامايفيداأنالطرف
المدعىعليهقد�صلكالم�صطرةالمذكورة،مماتكونمعهاآثارت�صميمالتهيئةالمذكورقدانتهت
ال�صلوك، القانونيةالواجبة القانونيولي�صهناكمايفيدتمديدهوفقاللم�صطرة بمروراالأجل

االأمرالذيي�صبغعليه�صفةاالعتداءالماديالواجبالحكمبرفعهلعدمم�صروعيته«)10(.

المادي االعتداء منظور انتهج مماثال المحكمةحكما هذه اأ�صدرت االتجاه نف�ص وفي
كمدخللالخت�صا�صبالبتفيالنازلةالمعرو�صةعليها،اإذ�صددتعلىاأنه:»اإذاكانالثابت
الوزيراالأولتدخل�صمن ال�صادرعن التهيئة المترتبةقانوناعنمر�صوم اأنمحواالآثار ق�صاء
االخت�صا�صاتالموكولةللمحاكماالإدارية،فاإن�صدورمر�صومتهيئةمدينةالدارالبي�صاءبمقت�صى
المر�صومرقم2-152-89وتاريخ17مار�ص1989والقا�صيبتخ�صي�صعقاراتالمدعينالإن�صاء
تجهيزاتثقافيةوم�صاحاتخ�صراءدوناأنت�صلكالجماعةالمدعىعليهااالإجراءاتالواجب
اتخذاهالتحديداآثارت�صميمالتهيئةداخلاأجل�صريانت�صميمالتهيئةالمحددفيع�صر�صنوات
يجعلهافيمو�صعالمعتديمادياعلىعقاراتالمدعينوي�صكلم�صا�صابحقد�صتوريكفله
الم�صرعالد�صتوريلكلمواطنوهوحقالملكيةومنعالهمنالت�صرففيهت�صرفالمالكفي

ملكهبكلحرية.

االإداري الملف في البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة عن 2008/09/10 بتاريخ ال�صادر 1280 عدد الحكم )10(
رقم2007/266غ،ق�صيةال�صيدةفاطمةبركات،غيرمن�صور.



محمدبهاءالدينالزباخ70

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

وحيثاإنهوا�صتنادالماذكريكوناالعتداءالماديعلىعقاراتالمدعينثابتافيمواجهة
الجماعةالمدعىعليهالمروراأكثرمنع�صر�صنواتعلى�صريانمر�صومالتهيئة،مماينا�صب

الت�صريحبرفعه«)11(.

والمالحظاأناأطروحةاالعتداءالماديالتيتبنتهابع�صاالأحكامالق�صائيةلمعالجةاإ�صكالية
ان�صراماأجل ت�صنيف الى يميل منطق مجاراة ي�صعب اأنه ذلك موفقة، لي�صت االخت�صا�ص
م�صموالبهذا فوقعقاركان العمومية المن�صاأة اإنجاز االإدارةعلى اإقدام التهيئةدون ت�صميم
التخ�صي�صعلىاأنهاعتداءمادي،مادامفعلاالعتداءيقت�صيمن�صمنعنا�صرهوجودهعمال
اأون�صاطاماديامنجانباالإدارةاأوعلىاالأقلالتهييئلل�صروعفيتنفيذه)12(،وهوماكانت
النوازلالم�صتعر�صةتخلومنه،اإذلميثبتفيهااأناالإدارةقدو�صعتيدهاعلىالعقاراأوحازته

حيازةمادية.

ثانيا : مبرر قوانين نزع الملكية كمدخل لخت�سا�ص الق�ساء ال�سامل

اإناأطروحةاالعتداءالماديتعاي�صتمعاأطروحةاأخرىتعتبرباأناالأ�صا�صللقولبانعقاد
االخت�صا�صللق�صاءال�صاملللبتفيالطلباتالتيت�صتهدفمحواأواإنهاءاآثارت�صميمالتهيئة
القانونية اأنالمرجعية وترى الملكية، نزع قوانين هو عمومي بتخ�صي�ص م�صمول عقار عن
لتاأطيرهذااالخت�صا�صتجد�صندهافيمااأ�صارتاإليهالمادة8منالقانون  41/90تحدثبموجبه
محاكماإداريةحينمااأناطتبالمحاكماالإدارية�صالحيةالنظرفيالنزاعاتالنا�صئةعنتطبيق

الن�صو�صالت�صريعيةوالتنظيميةالمتعلقةبنزعالملكية.

االإداري الملف في البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة عن 2009/05/11 بتاريخ ال�صادر 816 عدد الحكم )11(
رقم  2008/13/309،ق�صيةال�صيدعبدالرحمانبنالح�صينومنمعه،غيرمن�صور.

االإداري الملف في 2009/12/09 بتاريخ المحكمة نف�ص عن ال�صادر 2052 عدد الحكم اأقره االأمر نف�ص 
رقم  2009/4/199،ق�صيةال�صيدةفاطمةبركات،غيرمن�صور.

المدني القانون الدكتوراه،وحدة لنيل اأطروحة للموظف«، ال�صخ�صية المدنية »الم�صوؤولية لمزوغي: �صالح د. )12(
المعمق،جامعةمحمدالخام�ص-اأكدال،كليةالعلومالقانونيةواالقت�صاديةواالجتماعية-الرباط-اأكدال،ال�صنة

الجامعية:2011 –   2012،�ص:179.
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وفيهذاال�صياق،يمكناال�صتداللبحيثياتالحكمعدد225 )13(ال�صادرعنالمحكمة
اإنهبمقت�صىالمادة8منقانون  41/90 اإذ�صرحتبمايلي:»وحيث االإداريةبالدارالبي�صاء،
المحدثللمحاكماالإدارية،فاإنالم�صرعخولاالخت�صا�صلهذهالمحاكمللنظرفيالنزاعات
النا�صئةعنتطبيقالن�صو�صالت�صريعيةوالتنظيميةالمتعلقةبنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامة.

االخت�صا�ص بعدم الدفع فاإن المذكور، االإطار في تدخل المنازعة دامت وما اإنه وحيث
النوعييكونبالتاليغيرمبنيعلىاأ�صا�ص�صليمويتعينرده«.

اإلى التاأمل اإلى يدعو ب�صكل البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة انتهت اآخر)14( وفيحكم
اأنالطالبينيهدفونالطعنفيقرارنازعالملكيةالذيلميبادراإلىاإتماماالإجراءاتالقانونية
الالزمةلنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامة،معاأنهوؤالءلميلتم�صواذلكعلىاالإطالقبمقالهم
االفتتاحيللدعوىولميتحدثواعناأيقرارمنقبيلماحددهالحكمالمذكور،بلاكتفوافقط
ت�صميم عموميح�صب بتخ�صي�ص الم�صمول عقارهم في الت�صرف با�صتردادحرية بالمطالبة
التهيئة،علماباأنالطعنفيقراراإداريمعيني�صتلزمتحديدهمراجعاوتاريخاوجهةال�صدور
وبيانكيفتما�صت�صدارهوكيفتمهذااال�صت�صدارواالإدالءبالمكاتبةالتيتو�صلتبهااالإدارة
وكانتمنطلقاالتخاذهاللقرارالمنازعفيهوغيرهامناالأموراالأخرىالتيترتبطب�صكليات

دعوىاالإلغاء.

قراراتها،حيث بع�ص في النظر من الوجهة منجانبهاهذه النق�ص باركتمحكمة وقد
�صرحتبمنا�صبةتاأييدهالحكمابتدائيق�صىبانعقاداالخت�صا�صللمحاكماالإداريةاأنهلماكان
االبتدائيهو�صاحبالوالية القا�صي فاإن الملكية، نزع قانون تطبيق التهيئة ت�صميم اآثار من
بنزعالملكية المتعلقة والتنظيمية الت�صريعية الن�صو�ص تطبيق عن النا�صئة النزاعات في للبت

الأجلالمنفعةالعامة)15(.
االإداري الملف في 2000/05/17 بتاريخ البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة عن ال�صادر 225 عدد الحكم )13(

رقم99/428غ،ق�صية�صركةالفليب،غيرمن�صور.
االإداري الملف في 2007/05/23 بتاريخ البي�صاء بالدار االإدارية المحكمة عن ال�صادر 398 عدد الحكم )14(

رقم  2006/831غ،ق�صيةورثتهالحاجالعربي،غيرمن�صور.
ق�صية 2007/1/4/571، رقم  االإداري الملف في 2008/1/30 بتاريخ النق�ص محكمة عن ال�صادر 59 عدد القرار )15(

ال�صركةالمدنيةالعقارية»ميمون«غيرمن�صور.
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حين ال�صابق توجهها يع�صد ما الق�صائية الهيئة نف�ص عن �صادر الحق قرار في جاء كما
ا�صتطردفيمعر�صتعليالتهقائال:»وبالتاليعدمتوخيالمنازعةالطعنفياأيمر�صومواإنما
الت�صريعيةوالتنظيمية الن�صو�ص تطبيقها جملتها ومن المر�صوم هذا عن المترتبة االآثار محو
المتعلقةبه�صمناالخت�صا�صاتالموكولةاإلىالمحاكماالإداريةفينطاقالمادة  8منالقانون

رقم41/90المحدثةبموجبههذهالمحاكم«)16(.

ونرىاأنمبرراالعتداءالماديونظيرهمبررقانوننزعالملكيةالمعتمدينمنطرفالق�صاء
االإداريللخلو�صاإلىقياماالخت�صا�صللبتفيالطلباتالهادفةاإلىمحواآثارت�صميمالتهيئة
عنعقارم�صمولبتخ�صي�صمعينالي�صلحانلذلكاإطالقا،علىاعتباراأنالمدعينلميطالبوا
رغبتهم عن فيالتعبير وا�صحة كانت مطالبهم اإن بل عقاراتهم، عن المادي االعتداء برفع
عقارهم منا�صترداد وتمكينهم اأجله ان�صرام بعد التهيئة ت�صميم اآثار بانتهاء لهم الحكم في
اليدعلى ثبوتو�صع لغيابعن�صرهاموهو المادي باالعتداء لها ملتم�صاتالعالقة وهي

تلكالعقارات.

الن�صو�ص تطبيق عن النا�صئة المنازعات �صمن تندرج اأنها على منازعتهم ت�صنيف اأما
الت�صريعيةوالتنظيميةالمتعلقةبنزعالملكية،فاإنهواإنكانيبدواأقرباإلىال�صوابمنمنظور
الثانيةعلىتطبيقاالأحكام بالتعميرتن�صفيفقرتها المتعلق 12/90 القانون 29من المادة اأن
المن�صو�صعليهافيالقانونرقم7/81المتعلقبنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةعلىت�صاميم
التهيئةالمعتبرةبمثابةقرارتعينفيهالعقاراتالمرادنزعملكيتها،اإالاأنهيغيبمناالعتباراأن
الم�صطرةالق�صائيةفينزعالملكيةتكونبمبادرةوم�صعىمناالإدارةنازعةالملكيةالتيتكون
هيالطرفالمدعي،فيماتبقىالمنازعاتاالأخرىذاتاالرتباطبالقانونرقم7/81المذكور
تن�صبعلىمقرراتاإدارية�صرفةكالمر�صومالمعلنعنالمنفعةالعامةومقررالتخليوهيمن
اخت�صا�صق�صاءاالإلغاء،واليت�صورمنهذاالمنطلقتكييفمنازعاتمحواآثارت�صميمالتهيئة
المتعلقة والتنظيمية الت�صريعية الن�صو�ص تطبيق النا�صئةعن النزاعات �صمن تندرج اأنها على

بنزعالملكية.

القرارعدد559ال�صادربتاريخ2009/05/87فيالملفاالإداريرقم2009/1/4/359،ق�صيةال�صيدبدراجديرة، )16(
غيرمن�صور.
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وفيهذااالإطاراأي�صا،يمكنالت�صاوؤلهليجوزمنالناحيةالقانونيةاللجوءراأ�صاومبا�صرة
م�صمولبتخ�صي�ص عقار عن التهيئة ت�صميم اآثار انتهاء اأو محو التما�ص اأجل من الق�صاء اإلى
معين،اأالينطويذلكعلىم�صا�صبمبداأاأنالقا�صييحكمواليديرواأنهاليقررفيماهومن
�صميم�صالحياتال�صلطةالتنفيذية،بليتطلباالأمروجودقراراإدارييحملمنعال�صاحب
للتخ�صي�ص الزالخا�صعا اأنه بدعوى م�صروعه اإنجاز في وا�صتغالله فيه الت�صرف من العقار
المذكوروينه�صامتناعامنجانباالإدارةعنرفعيدهاعنهذاالعقار،يتاحاآنذاكالطعنفيه

ومخا�صمتهاأمامقا�صياالإلغاء.

والجديربالذكراأنالم�صرعا�صتعملعبارة»فور«وهوتعبيرعنالفوريةواالآنية،وموؤدى
القانونيالآثار المفعول ان�صرام بعد عقاراتهم في الت�صرف لحرية المالك ا�صتعادة اأن ذلك
ت�صميمالتهيئةتتمب�صورةتلقائيةوبقوةالقانونولميرهنالم�صرعذلكباإجراءاتاأوترتيبات
معينةاأوبتدخل�صلطةماكمالميربطهبالح�صولعلىقراراأو�صهادةاأوما�صابهذلكمناأي

�صلطةكانت.

الحكم حيثيات في المثال �صبيل على ورد اإذ الق�صائي، العمل بع�ص اأقره ما وهذا
رئي�ص قرار�صادرعن اإلغاء اإلى الرامية الدعوى قبول بعدم ق�صى والذي عدد  3/2000/37غ
جماعةوي�صالنالقا�صيبرف�صمنحطالبياالإلغاء�صهادةاإداريةتفيداأنعقارهماأ�صبحخاليامن
اأيمنفعةعامةبعدان�صراماأجل10�صنواتعلىاإعالنالمنفعةالعامةمايلي:»وحيثاأنهاعتبارا
لمقت�صياتالمادة28منقانونالتعميرفاإنا�صتعادةالمالكلحريةالت�صرففيعقاراتهمطبقا
للغر�صالمخ�ص�صةلهالمنطقة،بعدان�صراماالأجلالمذكوريتمب�صورةتلقائية،ودونماحاجة

لت�صليم�صهادةبذلكمنطرفرئي�صالمجل�صالجماعيالمطلوبفيالطعن.

وحيثاإنهنتيجةلذلكيكونجوابرئي�صالمجل�صالمدعىعليهغيرذيتاأثيرفيالمراكز
التيا�صتعادوها عقاراتهم في الت�صرف من منعهم يفيد ما فيه لي�ص طالما للطاعنين القانونية
28 منطوقالمادة العامةح�صب المنفعة اإعالن على المترتبة االآثار انتهاء بعد تلقائية ب�صورة
المذكورة.مماحا�صلهاأنهذاالجوابغيرم�صتجمعلمقوماتالقراراالإداريويكونالطعن

غيرمقبول�صكال.
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وحيثاإنهاعتبارالهذهالنتيجة،فاإنقراراترئي�صالمجل�صالقابلةللطعنفيهذااالإطار
هيالتيتوؤدياإلىتعطيلمفعولالمادة28المذكورة،عنطريقحرمانالمدعينمنا�صتعادة
حريةالت�صرففيعقاراتهماأماب�صكلمبا�صراأيفي�صكلاعتداءمادياأوب�صبباالمتناععن
منحالتراخي�صالم�صموحبهابالنظرلالأغرا�صالمخ�ص�صةلهاالمنطقة،ممايعنيبالتبعيةتعطيل
ا�صتعادة على المجل�صلالإ�صهاد رئي�ص من قرار ا�صت�صدار طلب اأما الت�صرف. حرية ا�صتعادة
هذا اأن طالما المركزالقانوني في الموؤثرة القرارات هذه قبيل من يعد فال الت�صرف، حرية
الطلبي�صتهدفاالإ�صهادعلى�صيء،قدن�صعليهالقانوننف�صه،وقررهمبا�صرةلفائدةالمعنيين
باالأمرمنغيراإلزاميةا�صت�صدارقراراإداريبذلك.لذلكيكونالطعنالمقدمبهذاالخ�صو�ص

غيرمقبول)17(.

هذاالراأيعبرتعنهاأي�صاالمحكمةاالإداريةباأكاديرفيحكمهاعدد869)18(،وجاءفي
تعليالتهامايلي:»وحيثواإنهلماكانتاريخن�صرن�صالم�صادقةعلىت�صميمالتهيئةالمذكور
فيالجريدةالر�صميةهو2002/04/11،فاإن�صريانمفعولت�صميمالتهيئةيبداأمنالتاريخالمذكور

واأناأثرهيمثلطيلة10�صنواتلينتهيتاريخهفي2012/4/10.

وحيثتبعالماف�صلاأعاله،فاإنالمدعيينيحقلهماا�صتعادةحريةالت�صرففيعقارهما
بعدان�صراماأجلاالرتفاق،والذييجباأنيتمب�صورةتلقائيةوبقوةالقانون...«.

ولنافيحيثياتالحكمرقم2326خيرمثالعلىالتيهالذيقديتخبطفيهالمتقا�صي«وحيث
اإنهبرجوعالمحكمةاإلىالمقالاالفتتاحيللدعوىوالوثائقالمرفقةبهتبينلهااأنالطاعنلم
يحددعلىوجهالتدقيقالو�صعيةالقانونيةللقطعةاالأر�صيةالمرادرفعاليدعنهاومدىعالقة
وزارةالتربيةالوطنيةبها،وهلهيمخ�ص�صةح�صبت�صميمالتهيئةلمدينة�صالالإن�صاءموؤ�ص�صة
عموميةحتىيتاأتىلهتقديمطلباإلىالوزارةالمعنيةق�صدرفعيدهاعنها،االأمرالذييجعل

اأم�صعال بن ال�صيد ق�صية 2012/278�ص، االإداريرقم الملف 2012/12/18في بتاريخ ال�صادر 869 الحكمعدد )17(
اأحمدواأم�صعالمحمد.

اأم�صعال بن ال�صيد ق�صية 2012/278�ص، االإداريرقم الملف 2012/12/18في بتاريخ ال�صادر 869 الحكمعدد )18(
اأحمدواأم�صعالمحمد.
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منالمقالالمقدمعلىهذاالنحومبهماوغيروا�صحومخالفلمقت�صياتالف�صل32منقانون
الم�صطرةالمدنية،ويكونماآلهتبعالذلكعدمالقبول«)19(.

بل ا�صتعر�صناها، التي بت�صعباتها االخت�صا�ص اإ�صكالية فقط يعرف المو�صوعال هذا لكن
12/90التيواإنكانتقدجاءت 90منالقانون اإ�صكاليةاأخرىتنبعمن�صياغةالمادة تطاله
�صمنالتدابيراالنتقاليةاإالاأنهاتعالجمفعولاآثارت�صاميمالتهيئةالتيتمتالموافقةعليهافي

ظلالقانونالموؤخرفي30يوليو1952في�صانالتعمير.

ولقدن�صتالمادة90منالقانونرقم12/90المتعلقبالتعميراأنه»يبقىلت�صاميمالتهيئةالتي
يكونقدتمتالموافقةعليهافيتاريخن�صرهذاالقانونمفعولهاالمن�صو�صعليهفيالظهير
ال�صريفال�صادرفي7ذيالقعدة1371)30يوليو1952(في�صاأنالتعميراإلىتاريخن�صرالن�ص

الموافقبموجبهعلىت�صاميمالتهيئةالجديدةالتيتحلمحلها:

التي التهيئة باأنالم�صرعحافظلت�صاميم وفقالل�صياغةالحرفيةلهذهالمادة،يمكنالقول
بالرغممندخولالقانون 1952علىمفعولها يوليو 30 قانون الم�صادقةعليهافيظل تمت
الجديدوهوالقانونرقم12/90اإلىحيزالتنفيذ،وكانمنالممكناإلىغايةهذهالحدودالقول
20�صنةبح�صبالحاالتووفقالنوعيةوطبيعة اأو 10�صنوات اإلى باأنهذاالمفعولين�صرف
التخ�صي�صالمبرمجةعلىعقارما،اإالاأنوا�صعيالمادة90اأعالهاأ�صافواعبارةلهادالالتها
التي الموافقبموجبهعلىت�صاميمالتهيئةالجديدة الن�ص الوا�صحة»اإلىتاريخن�صر ومعانيها

تحلمحلها«.

وموؤدىذلك،اأنا�صتمرارالمفعولح�صبال�صياغةالحرفيةلهذاالن�صيبقىقائمااإلىحين
ن�صرالن�صالذيتتمبمقت�صاهالموافقةعلىت�صميمتهيئةجديديحلمحلت�صميمالتهيئةالقديم.

والنتيجةالقانونيةوالمنطقيةالتييمكنا�صتنباطهامنالعباراتال�صالفةالذكر،هواأنت�صاميم
غاية اإلى لهاباآثارها احتفظ قائمة، بالتعمير المتعلق 12/90 رقم القانون التيوجدها التهيئة،

الحكمعدد2326ال�صادرعنالمحكمةاالإداريةبالرباطبتاريخ2007/11/22فيالملفاالإداريرقم2007/210غ، )19(
ق�صيةال�صيدعبدالمجيدفاهمي،غيرمن�صور.
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اإعدادت�صاميمتهيئةجديدةوالموافقةعليهاون�صرالمرا�صيمالمج�صدةلهذهالموافقةبالجريدة
الر�صمية،ففيغيابالت�صاميمالجديدةالتي�صتحلمحلالقديمة،تكونهذهاالأخيرة�صالحة
ومنتجةالآثارها،اأياأناأيعقاركانخا�صعالتخ�صي�صمعينح�صبتلكالت�صاميمالقديمة
التخ�صي�ص فاإنانق�صاء ثم، ومن الم�صرع، من باإرادة المفعول المتداد كنتاج مغلوال �صيظل

رهينب�صدورت�صاميمالتهيئةالجديدة.

وتطبيقعادل ر�صينة قراءة اعتماد اإلى ونحا مغاير موقف له كان الق�صائي العمل اأن بيد
للقانون،وفيهذاال�صياقانتهتمحكمةالنق�صفياأحدقراراتهاالىالقول:

»فاإنالف�صل13منالقانونالقديملميكنيت�صمنمايدلباأي�صكلعلىاأنت�صميمالتهيئة
اآثاردائمةبدوامهوبالذاتفيمايخ�صالمواقعالمخ�ص�صةللم�صالح الم�صادقعليهتكونله
العموميةكالمدار�صفكانالحكمالم�صتاأنفعلى�صوابعندمااعتبراأنالتخ�صي�صالمتم�صك
بلديةمعروف رئي�ص ر�صالة في ورد ما على واعتمد �صنوات ع�صر اأجل بانق�صاء انتهى به
اإلىعاملعمالةالحيالح�صنيعينال�صقمناأنم�صروع 1999/11/9الموجهة الموؤرخةفي
التجزئةالمزمعاإن�صاوؤهاليتعار�صمعالغر�صالمخ�ص�صةلهالمنطقةفيت�صميمالتهيئةالخا�ص

بالجماعةالمذكورةوكانمااأثيربدوناأ�صا�ص«)20(.

المبحث الثاني
اإ�سكالية التعوي�ص عن التخ�سي�سات والرتفاقات المقررة  بت�سميم التهيئة

والمرافق التجهيزات باإنجاز لالإدارة ي�صمح بالتعمير المتعلق 12/90 رقم القانون كان اإذا
تتعلقفي نقا�ص مثار ت�صاوؤالتعديدةالزالت فاإن التهيئة، ت�صميم نفاذ اأجل العموميةداخل
مجملهابمدىاأحقيةاأ�صحاباالأمالكالتيمنالمزمعاأنتحت�صنتلكالمرافقاأوالتجهيزات،
فيالمطالبةبالتعوي�صعنالرقبةبغ�صالنظرعنان�صراماأجلع�صر�صنوات،اأماأنحقهمفي

ذلكمرهونبتفعيلت�صميمالتهيئةوتنفيذالم�صاريعالمبرمجةفوقاأمالكهم؟

قرار�صادرعنمحكمةالنق�ص)المجل�صاالأعلى�صابقا(بتاريخ2004/02/16فيالملفاالإداريرقم2004/5/2/91. )20(
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وماذاعنالتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغالل�صواءتمتنفيذالم�صاريعداخلاالأمدالقانوني
اأمتقاع�صتاالإدارةعنذلك؟وهلا�صتردادالمالكالأرا�صيهمبعدانتهاءالمدةيغنيعنالمطالبة

بالتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغالل.

لالأحقيةفي قانونيا تاأطيرا و�صعت قد نجدها التعمير قانون من 30 المادة الى بالرجوع
حيث عمومي، بتخ�صي�ص الم�صمولة العقارات عن الم�صتحقة التعوي�صات على الح�صول
ن�صتعلىاأناأ�صحاباالأرا�صيالالزمةالإنجازالتجهيزاتالواردةفيالبنود3و4و5و6من
المادة19ي�صتحقونتعوي�صاتعناأرا�صيهمتحددفيمايخ�صالطرقباعتبارالعنا�صرالمحددة
اأماالتجهيزاتاالأخرىعداالطرق،فتطبقعليهااالأحكامالمن�صو�ص 37و38، فيالمادتين
عليهافيالقانونرقم7.81المتعلقبنزعالملكيةللمنفعةالعامةواالحتاللالموؤقت،دوناأن
تو�صحالتاريخالذييتعيناعتمادهال�صتحقاقالتعوي�ص،هلهوتاريخالم�صادقةعلىت�صميم

التهيئةاأمتاريخاإنجازالمرفقالعموميعلىالملكمو�صوعالتخ�صي�ص.

والمالحظاأنهذهالمقت�صياتلمتعالجم�صاألةالتعوي�صعنالعقاراتالم�صمولةبتخ�صي�ص
عمومي،فهياإنكانتقداأ�صارتاإلىمبداأالتعوي�صاإالاأنهذهاالإ�صارةجاءتعامةوخاليةمن
اأيتف�صيلي�صعففيتقديماأجوبةعناالإ�صكاالتالتيتطرحبهذاال�صدداالأمرالذييقت�صي

تف�صيلمايلي:

الفرع الأول: بالن�سبة للتعوي�ص عن الرقبة

اإنمجردتخ�صي�صعقارالحت�صانتجهيزاأومرفقعمومياليكفيللمطالبةبالتعوي�صعن
الرقبةمالميتماالنتقالاإلىتفعيلم�صطرةنزعالملكية،فالتخ�صي�صاليعدواأنيكونمجرد
حلقةمنحلقاتم�صطرةنزعالملكية،ذلكاأنالمر�صومالموافقبموجبهعلىت�صميمالتهيئة
يد غل عنها موؤقتةيترتب قانونية بو�صعية يتعلق االأمر اأن اأي فقط، العامة للمنفعة اإعالن هو

المالكعناإجراءبع�صالت�صرفاتعلىعقاره.
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واعتبارالذلك،فاإنالمطالبةبالتعوي�صعنالرقبةقبلان�صراماأجل10�صنواتتفتقدالأي
�صنداأومرتكزقانوني،طالمااأنت�صميمالتهيئةالزال�صاريالمفعولومنتجاالآثارهولمتقدم

االإدارةعلىاأياإجراءفياتجاهتملكالعقاراإمابر�صىالمالكاأوجبرابنزعملكيته.

ومنثم،فاإنهيعد�صابقاالأوانهوتعجالغيرمبررالقولبا�صتحقاقالتعوي�صعنالرقبةمادامت
العملالق�صائي اأقره المنحى نهايتها،وهذا تعرف لم العامة للمنفعة المخولة القانونية المدة
فياأكثرمنمنا�صبة،ففيحكمهاعدد1438اعتبرتالمحكمةاالإداريةبالرباطاأناالإ�صكال
المطروحيكمنفيتحديدمدىجوازالتعوي�صعنالقطعاالأر�صيةالمخ�ص�صةح�صبت�صميم

التهيئةالإحداثالتجهيزاتالعامةوالتيلمي�صرعفيتفعيلم�صطرةنزعملكيتها؟

تخ�صي�ص اأن بداية االإ�صارة »يتعين اأنه على المحكمة اأكدت الت�صاوؤل هذا عن واإجابة
28منقانون قطعةح�صبت�صميمالتهيئة،الإنجازاإحدىالتجهيزاتالعامةيعتبرطبقاللمادة
التعميربمثابةاإعالنباأنالمنفعةالعامةت�صتوجبنزعملكيتها.ومعنىذلكاأنمجردالتخ�صي�ص
اليعطيالحقللمالكفيالمطالبةبالتعوي�صمالميتمتفعيلت�صميمالتهيئةعنطريق�صلوك
م�صطرةنزعالملكية،فالتخ�صي�صيعتبرمجردحلقةمنحلقاتم�صطرةنزعالملكيةوبالتالي
فاإناإمكانيةالحكمبالتعوي�صعنقيمةالبقعاالأر�صيةالمخ�ص�صةالإحداثالتجهيزاتالعامة
ت�صري التي الع�صر�صنوات طيلة تفعيلها عدم حالة وفي الم�صطرة هذه بتفعيل اإال تتحقق ال
خاللهااآثارت�صميمالتهيئة،فاإنالمالكي�صتعيدونطبقاللمادة28منقانونالتعميرالت�صرف

فياأرا�صيهمفورانتهاءهذااالآثار.

االأر�صيةمو�صوع القطعة قيمة بالتعوي�صعن المطالبة فاإن تاأ�صي�صاعلىذلك، اإنه وحيث
النزاع،المخ�ص�صةح�صبت�صميمالتهيئةالإحداثموؤ�ص�صةتعليمية،دونثبوتاحتاللهاماديا
منقبلاالإدارةالمعنيةاأو�صلوكم�صطرةنزعملكيتها،يعتبرفيغيابتحققماذكر،طلبا�صابقا

الأوانهومنثميتعينالحكمبرف�صه«)21(.

حكمعدد1438ال�صادربتاريخ2003/12/11عنالمحكمةاالإداريةبالرباطفيالملفاالإداريرقم2001/188�صت. )21(



79االآثارالقانونيةلت�صميمالتهيئةبينالن�صالقانونيوالعملالق�صائي

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

وفيحكمهاعدد984ال�صادربتاريخ2001/07/10الملفاالإداريرقم  1999/121�صارت
ت�صميم تفعيل تعملعلى لم االإدارة اأن معلنة االتجاه، نف�ص في بفا�ص)22( االإدارية المحكمة
التهيئةبالن�صبةلعقارالمدعي،وماداماأنالعقارالزالبيده،وهومو�صوعاإعالنعنالمنفعة
العامةح�صبمدلولالمادة28منالقانونرقم12.90الم�صاراإليهاأعاله،فاإنالمدعيلميحرم
منهذاالعقارب�صفةدائمة،ذلكاأنهبو�صعهوح�صبنف�صالمادةالمذكورةا�صتعادةالت�صرف
فيهفيحالةعدمتنفيذت�صميمالتهيئةبعدانتهاءاأجل10�صنواتمنتاريخن�صرهفيالجريدة
الر�صميةفي1998/11/16،وبالتالي،فاإنطلبهالرامياإلىالحكملفائدتهبالقيمةالعقاريةلهذا
العقارب�صببالنقلالجبريلملكيتهوحرمانهالدائممنهالذيلميتحقق،يبقىطلبا�صابقاالأوانه

وماآلهعدمالقبول«.

ولقدقدرلهذااالإ�صكالاأنيتمتداولهمنلدنمحكمةالنق�صبغرفتينمجتمعتين،اإذاأقرت
رقم  2005/12/4/2949)23( الملف في ال�صادر 2008 يوليوز 23 بتاريخ 670 عدد القرار في
مايلي:»وحيثيتبينمندرا�صةالملفاأنالمدعيتقدمبدعواهبتاريخ2004/05/20ملتم�صا
الحكملهبالتعوي�صابتداءمن�صنة1984اإلىتاريخاإجراءالخبرةمعحفظحقهفيتقديممطالبه
عمومية وم�صاحة الراجلين لطريق اأ�صبحتمخ�ص�صة اأن بعد باأر�صه البناء من لمنعه النهائية
خ�صراءوالتيكانتمخ�ص�صةلبناءفيالقبلت�صميمالتهيئةال�صادربتاريخ1998/10/27المن�صور

بالجريدةالر�صميةبتاريخ  1998/11/16.

وحيثتبينمنالفقرةالثالثةمنالمادة28اأعالهاأنهبعدمرورع�صر�صنواتمنتاريخن�صر
الن�صالموافقعلىت�صميمالتهيئةي�صتعيدمالكاالأرا�صيالت�صرففياأرا�صيهمفورانتهاءاالآثار
للغر�ص ا�صتعمالتلكاالأرا�صيمطابقا اأنيكون العامة،ويجب المنفعة اإعالن المترتبةعلى

المخ�ص�صةلهالمنطقةالتيتقعفيها.

حكمهاعدد984ال�صادربتاريخ2001/07/10الملفاالإداريرقم1999/121�صارتالمحكمةاالإداريةبفا�ص. )22(

الجديدة، المعارف مطبعة 2، العدد 2013، ل�صنة الحقوق مجلة من�صورات الدولة، اأمالك بمجلة من�صور قرار )23(
الرباط،�ص:  347.
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وبذلكتكونالدعوىالحاليةالمقدمةبتاريخ2004/05/20�صابقةالأوانها،باعتباراأنقانون
الحكم ي�صتلزماإلغاء الذي ال�صيء 1998/11/16، بتاريخ الر�صمية بالجريدة ن�صر التهيئة ت�صميم

الم�صتاأنفوالحكممنجديدبعدمقبولالدعوى.

ال�صبب هذا اأثارت �صابقا( االأعلى )المجل�ص النق�ص اأنمحكمة القرار هذا في والجديد
اأن يعني مما اال�صتئنافي، مقاله في به تم�صك قد الم�صتاأنف الطرف يكون اأن ودون تلقائيا،

المحكمةقداأ�صبغتعليه�صبغةالنظامالعامواإاللمااأثارتهمنتلقاءنف�صها.

الحرمان عن التعوي�ص عن فماذا الرقبة، عن للتعوي�ص بالن�صبة الحال هو هذا كان واإذا
مناال�صتغالل؟

الفرع الثاني: بالن�سبة للتعوي�ص عن الحرمان من ال�ستغالل

لمت�صرالمقت�صياتالمنظمةعلىاالإطالقاإلىالتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغاللب�صاأن
هلهذا نت�صاءل يجعلنا الذي ال�صيء التهيئة، ت�صميم ح�صب عمومي تخ�صي�ص �صمله عقار
اأنهحظرومنعله،منمنطلقاأنالم�صرع اأم اأنهاإجازةلمبداأالتعوي�ص ال�صمتيمكنتف�صيره
حينيقرراأحقيةالتعوي�صفيموا�صعمعينة،فاإن�صكوتهفيموا�صعاأخرىاليمكناأنيفهم

منه�صوىالمنع.

وفياعتقادنا،فاإنتقريرالتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغاللاأثناء�صريانالمفعولالقانوني
لت�صميمالتهيئةيبقىفاقدالتبريرمنطقيوواقعي،ل�صببب�صيطوهواأنالتخ�صي�صالذييطال
اإلىحرمانالمالكمن اأوالمرافقالعمومية،اليف�صي العقاراتالمبرمجةفوقهاالتجهيزات
عليهمراعاة ان�صبت التي القيود نتيجة مغلوال ي�صبح العقار اأن �صحيح ال�صابق، اال�صتغالل
يعوق ا�صتغاللها�صتغالال اأو عليه بناء باإقامة يقوم اأن بمقدور�صاحبه لي�ص اإذ التهيئة، لت�صميم
اإنجازالتجهيزاتالمقررةفيالت�صميم،لكناليحرمهمناال�صتمرارفياال�صتغاللال�صابق،
بدليلاأنالفقرةاالأخيرةمنالمادة28منالقانونرقم12/90المتعلقبالتعميراأجازتا�صتثناء
مناالأحكامالمقررةاأنتكوناالأرا�صيالمخ�ص�صةلالأغرا�صالم�صاراإليهافيالبنود3و4و5
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و6منالمادة19اأنتاأذنالجماعةالواقعةفيهاباأنت�صتعملب�صورةموؤقتةلغر�صغيرالغر�ص
المن�صو�صعليهفيت�صميمالتهيئة،�صريطةاأالي�صلمهذااالإذناإالاإذاكاناال�صتعمالالمزمع
القيامبهاليعوقاإنجازالتجهيزاتالمقررةفيالت�صميم،ويلزمالمالكفيجميعاالأحوالاأن
يقومحينمبا�صرةاإنجازهذهالتجهيزاتباإعادةاالأر�صاإلىالحالةالتيكانتعليهافيماقبل.

ونف�صال�صيءي�صدقبعدتماماالأمدالقانونيلت�صميمالتهيئةدونتنفيذالم�صروعالمبرمج،
اإذالمجالللحديثاأي�صاعنالحرمانمناال�صتغالل،ماداماأنا�صتردادالمالكلعقاراتهميتم
ب�صكلتلقائيوبقوةالقانونبمجردان�صراماأجل10�صنوات،اللهماإذاثبتاأناالإدارةحرمتهم
منهذااال�صترداداأواأعاقته،اإذاأنالو�صعيكونمختلفاونكوناأماماعتداءماديوت�صرفغير
قانونييبيحاالأحقيةفيالح�صولعلىالتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغاللاإنلميكنت�صرف
االإدارةقدم�صبحقالملكيةهواأي�صا،اإذفيهذهالحالةنكوناأماما�صتحقاقلهذاالتعوي�ص

االأولباالإ�صافةاإلىالتعوي�صعنالرقبة.

ويمكناال�صتداللفيهذاالمقامبحيثياتالحكمعدد3/2000/37غال�صادرعنالمحكمة
االإداريةبفا�صبتاريخ2000/05/11فيالملفاالإداريرقم3/99/66غوالتيجاءفيها:

»حيثاإنهذاال�صقمنالطلبيرمياإلىتحميلالجماعةكاملالم�صوؤوليةعناالأ�صرار
التيوقعتللمدعينب�صببالمنعمنالت�صرففيملكهمبيعااأوق�صمةبعدانتهاءالع�صر�صنوات

المذكورة.معتحميلالمدعىعليهمال�صائرو�صمولالحكمبالنفاذالمعجل.

الت�صرففي تلقائياحرية ي�صتعيدون المالكين فاإن اأعاله، الوارد للتحليل تبعا اإنه وحيث
عقاراتهم،تبعالالأغرا�صالمخ�ص�صةلهاالمنطقة،فورانتهاءاالآثارالمترتبةعنالمنفعةالعامة.

وحيثاإنالجهةالمدعيةلمتعززطلبهابمايفيداأنالجهةالمدعىعليهامنعتهامنالت�صرف
فيعقاراتهابعدانتهاءالمدةالمذكورة،عنطريقالبيعوالق�صمة،واأنال�صهادةالُمدلىبهافي
الملفالموقعةبتاريخ91/4/24منطرفالمهند�صرئي�صق�صمالتعميربعمالةالمنزهمكنا�ص،
الم�صتدلبهاالإثباتواقعةالمنعمنالت�صرف،تفيداأنالموافقةعلىالمخططوالنظامالمتعلق
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اإعالن بتاريخ  86/5/14،واأنهمنذ 337 الر�صميةعدد ال�صوي�صيتمن�صرهبالجريدة بتهيئةدوار
في بالت�صرف لهم ي�صمح المدعين،ال اأي باالأمر والمعنيين ذكر بما المقررة العامة المنفعة

مجالالمخططالمذكور.

وحيثاإنهبالنظراإلىتاريختحريرهذهال�صهادةوهو91/4/26وتاريخالموافقةعلىمر�صوم
منالت�صرف المنع اأن يت�صح 1986/5/14 هو الذي ال�صو�صي بدوار المتعلق التهيئة ت�صميم
في المن�صو�صعليه القانوني المنع اإلى ين�صرف اإنما بها الم�صتدل ال�صهادة في به الم�صهود
قانونالتعمير،اأيالمنعالواقعداخلاأجلع�صر�صنواتمنتاريخالموافقةعلىالمر�صومولي�ص
بتاريخ الع�صر�صنوات اأجل انتهاء اأنهبعد ال�صهادةالمدلىبهاالتفيد اأن ان�صرامها.ذلك بعد
96/5/14تممنعالمدعينمنا�صتعادةحقالت�صرففياأمالكهمخالفالماتن�صعليهمقت�صيات

المادة28الم�صاراإليهااأعاله.مماحا�صلهاأنهذاالطلبلميعززبالحججالمع�صدةلهلذلك
يتعينالحكمبعدمقبوله«.

لكنذلكلميمنعالق�صاءمنالبحثعنمبرراتالإر�صاءاأ�ص�صالتعوي�صعنعقلالعقارات
الم�صمولةبتخ�صي�صعموميوهو�صنتناولهفيفرعم�صتقل.

الم�سمولة  بتخ�سي�ص  العقارات  التعوي�ص عن عقل  الق�ساء لأ�س�ص  ا�ستحداث  الفرع الثالث: 
عمومي

اعتبرالبع�صاأنالقولبكونملكيةالمالكلعقارم�صمولبتخ�صي�صعمومياليطراأعليها
اإلىفواتفر�ص الت�صميمتوؤدي 10�صنواتعمر اأنمدة باعتبار اأيتغيير،كالمغيرمنطقي

متعددةعليه،ممايلحقبه�صرراماديايتعينتعوي�صهعنه)24(.

ففيحكمهاعدد  2006/297 االإداري الق�صاء لدى لقيت�صدى النظر الوجهةمن وهذه
االإدارية اعتبرتالمحكمة 2005/185 رقم االإداري الملف في 2006/07/14 بتاريخ ال�صادر

الثالثةالمنعقدة ذ.محمدالنجاري،»نزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةفيظلقوانينالتعمير«،الندوةالجهوية )24(
بمراك�ص21و22مار�ص2007،تحتعنوان:ق�صاياالعقوداالإداريةونزعالملكيةللمنفعةالعامةوتنفيذاالأحكام

منخاللاجتهاداتالمجل�صاالأعلى،مطبعةاالأمنية،�ص:195.
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باأكاديراأنالحقفيالتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغالليبداأمنتاريخالم�صادقةعلىالت�صميم
فيحيني�صتحقالتعوي�صعنقيمةالملكابتداءمنتاريخاإنجازالمرفقالعمومي.

حكمها في خطته اأن المحكمة لنف�ص �صبق لتوجه تكري�صا المذكور الحكم وياأتي
عدد  2005/33بتاريخ2005/02/17فيالملفاالإداريرقم2003/101،اإذاأو�صحتاأنت�صميم
طلبالتعوي�ص مو�صوع االأر�صية البقعة اأن اإلى اأ�صار عليه الم�صادق اإنزكان لمدينة التهيئة
عن المطالبةبالتعوي�ص في محقة المدعية تكون بذلك واأنه ريا�صي مرفق الإن�صاء مخ�ص�صة

الحرمانمناال�صتغالل)25(.

محاولة بالملمو�ص يج�صد عنها �صادر حديث)26( حكم في المحكمة ذات انتهت كما
ح�صب مخ�ص�صا كان عقار ا�صتغالل من الحرمان عن التعوي�ص مبداأ الإر�صاء اإيجادمبررات

ت�صميمالتهيئةلم�صارال�صكةالحديديةاإلىتاأكيدمايلي:

106من للف�صل التقادمالخما�صيوفقا المدعينطالها باأنمطالبة يتعلق اإنهفيما »وحيث
قانونااللتزاماتوالعقود،فاإنالثابتمنوثائقالملفاأنواقعةحرمانالمدعينمنا�صتغالل
عقارهمبموجبت�صميمالتهيئةالعمرانيةلمدينةاوالدتايمةتعتبرواقعةم�صتمرةالتخ�صعاإلى

التقادمالمتم�صكبهمنطرفالجهةالمدعىعليها«.

به المحكوم المبلغ عن ف�صال اإذ اإليه، انتهى فيما �صائبا يكن لم الحكم هذا اأن واالأكيد
كتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغاللكانمبالغافيهب�صكلكبيرواأ�صفىعلىالنازلةمقومات
االعتداءالمادي،معاأناالآثارالم�صتكىمنهاناجمةعن�صندقانونيهوت�صميمالتهيئةاأعطاه
منظور من كهذا و�صع مع التعامل يجوز وال بنف�صه هو رتبها واآثارا قانونيا مفعوال القانون

االعتداءالمادي.

اال�صتغاللذهببع�ص الحرمانمن التعوي�صعن مبرراتالإر�صاء البحثعن �صبيل وفي
العملالق�صائياإلىتاأ�صي�صا�صتجابتهعلىمن�صو�صالمادة84منالقانونرقم  12/90المتعلق

اأوردهذ.محمدالنجاري،المرجعال�صابق،�ص:194. )25(

الحكمعدد2013/369ال�صادربتاريخ2013/03/28فيالملفرقم2010/82�ص،ق�صيةال�صيدةفاطمةطاو�صيومن )26(
معها،غيرمن�صور.
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بالتعمير،ففيحكمحديثاأكدتالمحكمةاالإداريةبالدارالبي�صاءعلىمايلي:

م�صاألة عن �صراحة ين�ص لم المغربي الم�صرع كان واإن وق�صاء، فقها الثابت اإن وحيث
ت�صميم مقت�صيات تفعيل عدم حالة في االأرا�صي بمالكي الالحقة االأ�صرار عن التعوي�ص
التهيئةواكتفىبالن�صعلىالقيودالواردةعلىحقالت�صرفبالن�صبةللعقاراتالالزمةالإنجاز
التجهيزاتالم�صاراإليهامعالتن�صي�صعلىاأحقيةهوؤالءالمالكفيا�صتعادةحقالت�صرفبعد
ان�صراماأجل10�صنواتعلىن�صرت�صميمالتهيئة،فاإنهيمكنم�صاءلةالجهةاالإداريةبالتعوي�ص

عناالأ�صرارالمذكورة.

وحيثاإنالف�صل84منالقانونرقم12.90المتعلقبالتعميريقرحقالمالكالمت�صررمن
االرتفاقاتالمحدثةعمالباأحكامهذاالقانونوالن�صو�صالتنظيميةال�صادرةلتطبيقهوالتينتج
عنهااإمام�صا�صبحقوقمكت�صبةواإماتغييراأدخلعلىالحالةالتيكانتعليهااالأماكنمنقبل

ون�صاأعنه�صررمبا�صرماديومحقق.«)27(.

وهذاالتبريرهواالآخرمناق�صعلىاعتباراأنمقت�صياتالمادة84تتحدثعنالتعوي�صعن
االرتفاقاتا�صتجابةلمتطلباتاالأمنوال�صحةوالمتطلباتالجماليةوتجعلهموقوفاعلىتوافر
اإمافيوجودم�صا�صبحقوقمكت�صبةواإما الثانيةمنهاوالمتمثلة الفقرة المقررةفي ال�صروط
تغييراأدخلعلىالحالةالتيكانتعليهااالأماكنمنقبلون�صاأعنه�صررمبا�صرماديمحقق،
المتعلقة التخ�صي�صات التعوي�صعن طلبات لمقاربة كمرتكز ي�صلح ال قانوني اأ�صا�ص وهو
بالتجهيزاتوالمرافقالعموميةوفقالتعدادالذياأتتبهالمادة  19منالقانونرقم12/90.

�صبيهة اأو�صاع يعالج �صرع الق�صائي العمل بع�ص اأن المقام هذا في اأ�صير اأن يفوتني وال
منزاويةالم�صوؤوليةعناالأعمالالت�صريعيةويقرباالأحقيةفيالح�صولعناالأ�صرارالناجمة
عنت�صميمالتهيئةانطالقامنهذاالنمطمنالم�صوؤولية،واإذاكانالقرارالذيبيناأيدينايهم
التعوي�صعنارتفاقعدمالبناء)28(وهومجالمختلفعنالتخ�صي�صالإحداثتجهيزاأومرفق
الحكمعدد926ال�صادربتاريخ2013/04/18فيالملفاالإداريرقم6/11/379ق�صيةال�صيدعبدال�صالممغو�ص )27(

ومنمعه،غيرمن�صور.
االإداري الملف في بالرباط االإدارية اال�صتئناف محكمة عن 2012/06/19 بتاريخ ال�صادر 2844 عدد القرار )28(

رقم  6/2011/796،ق�صيةال�صيداأحمد�صبحي،غيرمن�صور.



85االآثارالقانونيةلت�صميمالتهيئةبينالن�صالقانونيوالعملالق�صائي

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

عمومي،فاإنهلي�صم�صتبعدااأنيعتمدنف�صالم�صمونكاأ�صا�صللم�صوؤوليةويعتبرمناطال�صرر
بتخ�صي�ص لعقارم�صمول بالن�صبة اال�صتغالل من الحرمان عن تعوي�ص على للح�صول المبيح
عموميهووجودت�صميمالتهيئةكن�صقانونياأخذابالمفهومالوا�صعللت�صريع،ومنثماإقرار

م�صوؤوليةاالإدارةعنعملهاالقانوني.

وتجدراال�صارةاإلىاأناآثارت�صميمالتهيئةاليمكناأنتكونخا�صةبفردمعينبلهيتهم
كافةالقاطنينفيالمجالالح�صريالذيي�صملههذاالت�صميمواإالجازعنذلكاأنيعو�صكل
منجاورعقارهطريقاعموميااأوخ�ص�صجزءمنعقارهكمنطقةخ�صراءاأومنطقةمحظورفيها
البناءبلحتىمن�صمحلهالبناءفيحدودمعينةي�صتطيعاأنيدعياأنهحرممنالتو�صعفيالبناء.

ومعنىذلكاأنه�صنقبلاأنيتمتعوي�صالجميع،ممايعنياأنال�صرراليمكناأنيكونخا�صا
باأيحالمناالأحوال.

ومنالمعلوماأنت�صميمالتهيئةيحظرالبناءفياأماكنمعينةاأويحدمنهاأوينظمهاأويحظر
مناالأ�صرار البناء من المنع يعتبر اأن يمكن ال اأنه ذلك ومعنى الن�صاطات اأنواع من اأنواعا

اال�صتثنائيةوغيرالمتوقعة.

دونقيد التعمير ارتفاقات عن التعوي�ص ب�صرورة يقول الذي المنطق م�صايرة فاإن وثم،
العامةوتقييد�صلطةاالإدارةفي�صبطالمجالالح�صري الم�صاريع اأو�صرطمعناهتعطيلكافة

الذييعتبرو�صيلةواأداةمناأدواتاالإقالعاالقت�صادي.

واإنكان�صبطالمجالالح�صريوتنظيمه�صرورةمنال�صروراتاالقت�صاديةواالجتماعية،
فاإنالجميعيتحملاالأعباءالمترتبةعنذلكوفقالماين�صعليهالف�صل40منالد�صتورالذي

جاءفيهمايلي:

»علىالجميعاأنيتحمل،ب�صفةت�صامنية،وب�صكليتنا�صبمعالو�صائلالتييتوفرونعليها،
التكاليفالتيتتطلبهاتنميةالبالد،...«.
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وبجانبذلك،فاإنالم�صرعالد�صتوريكانوا�صحاحينمااعتبراأنحقالملكيةالذييعتبر
مناأولالحقوقالماليةواأ�صبغعليهالع�صمةوالح�صانةوبالرغممنذلكاأجازاأنيتمالحدمنه

بمقت�صىالقانون.

القرارات من بمجموعة يتم وتنظيمه الح�صري المجال �صبط يجعل التعمير وقانون
القانونيةالتي االآثار من االأخير هذا اآثار اأن يعني مما التهيئة، ت�صميم راأ�صها وعلى التنظيمية
توقعهاالم�صرعالد�صتوريوجعلهاواجبايتحملهالمواطنومنثماليجوزالمطالبةبالتعوي�ص
عنتحملالواجبواالأعباء،ذلكاأنالدولةالمواطنةت�صمنالحقوقوبالموازاةعلىمواطنيها

اأنيتحملواواجباتهمتجاهها.

المبحث الثالث
اإ�سكالية المحددات ال�سابطة للم�ساهمة المجانية 

في اإطار  الف�سل 37 من قانون التعمير

بتملك تقوم الجماعة اأن على بالتعمير المتعلق 12/90 رقم القانون من 37 المادة تن�ص
بنزع واإما مالكها بر�صى اإما وذلك الجماعية، العامة الطرق م�صاحة في الواقعة العقارات
بقعةاأر�صية مالككل بم�صاهمة المادة نف�ص التيعددتها االأحكام مراعاة منهممع ملكيتها
ت�صيراأوتبقىمجاورةللطريقالعموميةالجماعيةالمقرراإحداثهامجانافياإنجازهااإلىغاية
مبلغي�صاويقيمةجزءمناأر�صهيعادلم�صتطياليكونعر�صهع�صرةاأمتاروطولهم�صاويالطول
واجهةاالأر�صالواقعةعلىالطريقالمراداإحداثها،�صريطةاأالتتعدىهذهالم�صاهمةقيمةربع
القطعةاالأر�صية،معاإلزامالجماعةبتملكالجزءالذييبقىمنالبقعةاإذااأ�صبحغيرقابلللبناء

بموجبال�صوابطالجاريبهاالعمل.

الم�صتحق التعوي�ص تحديد بم�صطرة يتعلق فيما القانون نف�ص من 38 المادة اأحالت كما
اأحكام على اآنفا المذكورة 37 المادة بموجب العامة للطرق المجاورة االأرا�صي لمالكي

القانون7-81المتعلقبنزعالملكيةللمنفعةالعامةواالحتاللالموؤقت.
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37منقانون المادة المن�صو�صعليهافي المجانية الم�صاهمة اأن اإليه تنبغياالإ�صارة ومما
التعميراأثارتهياالأخرىجملةمناالإ�صكالياتمنبينها:

المجال�ص•  قبل من الح�صري المدار داخل الطرق اإحداث على تطبيقها ينح�صر هل
الجماعيةواليمتداأثرهااإلىاالأرا�صيالواقعةخارجالدوائرالح�صرية)29(.

هلالم�صاهمةالمجانيةقا�صرةعلىاإحداثالطريقالجماعيةاأماأنهات�صملاأي�صاعمليات• 
التو�صعة،معا�صتح�صاراأنالعملالق�صائيعرفتباينافيالمواقفبخ�صو�صهذهالنقطة
اأنه التعميريتبين قانون من 37 المادة اإلى بالرجوع اأنه اعتبرت النق�ص اأنمحكمة اإال

يفر�صالم�صاهمةالمجانيةفياإحداثطريقجماعيةعامةولي�صعلىتو�صعتها.

اإنال�صياغةالمعتمدةفيالفقرةالثانيةمنالمادة37تثيرلب�صاوتحتملالتاأويل،اإذن�صت• 
علىاأنهيكونمالككلبقعةاأر�صيةملزمابالم�صاهمةمجانافياإنجازالطريقالمجاورة
لملكهاإلىغايةمبلغي�صاويقيمةجزءمناأر�صهيعادلم�صتطياليكونعر�صهع�صرةاأمتار
تتعدىهذهالم�صاهمة اأنال اإحداثهاعلى المراد الطريق لطولواجهة م�صاويا وطوله
قيمةربعالبقعةاالأر�صية،ذلكاأنبع�صالعملالق�صائيذهباإلىاأنالم�صرعقدحدد
عر�صالم�صاحةالخا�صعةللم�صاهمةالمجانيةب�صكلثابتفي10اأمتارفيحينلميفعل
ذلكبالن�صبةللطولممايعنياأنالم�صرعالي�صمحاإالباقتطاع10اأمتارواأنالزائدعنها

ي�صتوجبالتعوي�صولوكانتالم�صاحةالمقتطعةاأقلمنربعالم�صاحةاالإجمالية.

مدىالم�صاهمةالمجانيةفيحالةا�صتغراقالطريقلكلاالأر�صاإذفيهذهالحالةتنتفي• 
المجاورةالتيتعدمناطاإر�صاءالم�صاهمةالمجانية.

المجاور•  الملك �صاحب يجنيها فائدة وجود المجانية الم�صاهمة من الغاية كانت اإذا
للطريق،وهوو�صعينتفيفيم�صروعاإحداثالطريقال�صياربحكماأناالرتفاقاتالتي
ي�صعهاهذااالأخيربخ�صو�صعدماإمكانيةالولوجاإليهوانعداماأيمنفذلهمناأ�صحاب
اأ�صا�ص هو الذي االإيجابي بمعناه الجوار مفهوم ينعدم ثم ومن المجاورة، االأرا�صي

الم�صاهمةالمجانية.

القرارعدد7ال�صادرعنمحكمةاال�صتئنافاالإداريةبالرباطبتاريخ2007/01/10فيالملفاالإداريرقم11/01/11. )29(
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لكنيختلفالو�صعحينماتقوماالإدارةب�صقطريقعموميفيعقاردون�صلوكالم�صاطر
القانونية،اإذتعتبروالحالةهذهمعتديةواليمكنهااأنتتم�صكبالم�صاهمةالمجانيةالأنهمنغير
القانونفيجانبحمايةحقالملكيةوتطلبتطبيقهفيجانب اأنتهدراالإدارة الم�صت�صاغ
االمتيازالممنوحلهافيمايتعلقبالم�صاهمةالمجانية،فا�صتيالءاالإدارةعلىالعقاريجردهامن

اال�صتفادةمنمقت�صياتالم�صاهمةالمجانية)30(.

بهذا اال�صت�صهاد ويمكن المنا�صبات من الكثير في الق�صائي العمل �صار االتجاه هذا وفي
اأكدت باأكاديرحين االإدارية المحكمة ال�صادرعن 2010/649 الحكمعدد بحيثيات ال�صدد

علىمايلي:

المادتين  37 لمقت�صيات التعوي�ص اإخ�صاع �صرورة عليه المدعى الطرف اأثار »حيث
القانون االإدارة احترمت اإذا ما حالة في التطبيق واجبة تكون التي اأعاله المذكورتين و38
وقامتبنزعملكيةالعقاراتالمعنيةتطبيقاللقانونرقم7/81المنظملنزعالملكيةمناأجل

المنفعةالعامة)31(.«

يتعلق فيما اأنه على م�صددة اأخرى، نازلة في المذكور راأيها المحكمة نف�ص ور�صخت
بالتعميرفاإنالحكمبها المتعلق 12-90 القانونرقم 37من بالم�صاهمةالمجانيةطبقاللمادة
يقت�صياأنتكونالجماعةالح�صريةلكلميمقد�صلكتمقت�صياتقانونالتعميروقانوننزع

الملكيةمناأجلالمنفعةالعامةب�صاأنالعقارالذيقامتبغ�صبه.

وحيثاإنغ�صبملكالمدعيواإقامةمرفقعموميعليهدوناحترامم�صطرةنزعملكيته
وفقالماذكراأعاله،يفقدالجماعةالتيقامتبهذاالغ�صبالحقفيالمطالبةبحقالم�صاهمة

االإداري الملف في بالرباط االإدارية اال�صتئناف محكمة عن ال�صادر 2012/12/04 بتاريخ 1790 عدد القرار )30(
رقم  11/10/266،ق�صيةاأحمدبلقا�صي،غيرمن�صور.

افداري الملف في 2010/11/10 بتاريخ باأكادير االإدارية المحكمة عن ال�صادر 2010/649 عدد الحكم )31(
رقم2009/222فيق�صيةال�صيدةاخويريعائ�صة.
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المجانيةطبقاللمادة37منقانونالتعمير،والقانونرقم7/81المتعلقبنزعالملكيةمناأجل
المنفعةالعامةوباالحتاللالموؤقت)32(.

وفيق�صيةمماثلةتم�صكدفاعالمجل�صالبلديبوجدةبكونتقريرالخبرةالتياأمرتبها
المحكمةلميراعن�صبةالم�صاهمةالمجانيةعندتحديدالتعوي�ص،غيراأنالمحكمةردتذلك
ماداماالأمريتعلقباعتداءماديولي�صبم�صطرةنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةحيثيمكن

لالإدارةاال�صتفادةمناالمتيازاتالمقررةبن�صالقانون«)33(.

النظر من الوجهة بمكنا�صعنهذه االإدارية المحكمة ت�صد لم موؤخرا وفيحكم�صادر
اأماماعتداءاالإدارةعلىملكيةالمدعي اأنهالمجالللحديثعنالم�صاهمةالمجانية موؤكدة

واأنهذهالم�صاهمةالتكوناإالفياإطارالقانون7/81 )34(.

االأعلى المجل�ص لدى االإدارية الغرفة عليه تواترت ما مع ان�صجاما تاأتي االأحكام وهذه
معني غير ماديا اعتداء عقاره على المعتدى اأن على اأجمعت والتي حاليا( النق�ص )محكمة
بالم�صاهمةالمجانيةفيالطريقالعمومية،ومناالأمثلةعلىذلكماوردفيالقرارعدد  184
»حيث : 2006/992و2006/1098 عدد الم�صمومين الملفين في 2007/4/11 بتاريخ ال�صادر
المحكمة اأن ذلك قانون  12/90، من 37 المادة مقت�صيات بخرق الحكم الم�صتاأنفون يعيب
ق�صتعليهمبالم�صاهمةفي�صقالطريقفيحيناأناالأمريتعلقباعتداءمادي�صرفحرمهم
الخبير،فهي العقاركماحددتهاخبرة اأهمية بالرغممن المحكمة واأن اأر�صهم ا�صتغالل من
عمدتاإلىخف�صالتعوي�صملتم�صيناإلغاءالحكمجزئيافي�صقهالمتعلقبالم�صاهمةوالحكم

وفقطلباتهم.

الحكمعدد2012/689ال�صادرعننف�صالمحكمةبتاريخ2012/10/11فيالملفاالإداريرقم2011/398�ص، )32(
ق�صيةال�صيدالبيكممحمد�صالمبنالحاجمباركغيرمن�صور،ونف�صال�صيء�صارفيهالحكمعدد872ال�صادربتاريخ

  2012/12/19فيالملفاالإداريرقم2011/242�ص،ق�صيةابراهيمبنفاتحبنمحمد.....

الحكمعدد130ال�صادرعنالمحكمةاالإداريةبوجدةبتاريخ2013/02/21فيالملفاالإداريرقم6/12/216، )33(
ق�صيةبنكاكبوزيانومنمعه،غيرمن�صور.

االإداري الملف في 2013/10/03 بتاريخ بوجدة االإدارية المحكمة عن ال�صادر 2013/1914/927 عدد الحكم )34(
رقم  2013/1914/26،ق�صيةالرملبو�صتى،غيرمن�صور.
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لكنحيثاإن�صدورالمر�صومالم�صادقعلىت�صميمالتهيئةاليعطيالحقللم�صتاأنفةفي
و�صعيدهاعلىالعقارالمدعىفيهوتفعيلت�صميمالتهيئةب�صقطريققبلاأنت�صلكم�صطرةنزع
الملكيةوتقديمدعوىنقلالملكيةالمن�صو�صعليهافيالف�صل18منقانوننزعالملكية،مما
المجالمعهلتطبيقمقت�صياتالم�صاهمةالمجانية،فيكونالحكمقدجانبال�صوابعندما

ق�صىبتلكالم�صاهمة«)35(.

واالأكيداأنهذاالمنحىيبرزرغبةالق�صاءفيتحميلاالدارةنتائجفعلاالعتداءبحرمانهامن
كلاالمتيازاتالمخولةلهاقانوناك�صبيلللتقويموالت�صحيحللردععلىاالأرجح.

القرارعدد184ال�صادربتاريخ2007/4/11فيالملفينالم�صمومينعدد2006/992و2006/1098. )35(



التعمير وتثمين اأمالك الدولة 
)الملك الخا�ص( 

نورالدينالريحاني
رئي�صم�صلحةالتقييماتوالدرا�صاتالعقاريةبمديريةاأمالكالدولة

ما المق�سود بتثمين الر�سيد العقاري للدولة )الملك الخا�ص( ؟ لماذا الحديث عنه في هذه 
المرحلة  بال�سبط ؟ ما هي اآلياته ؟ ما موقع التعمير �سمن اآليات تثمين هذا الر�سيد العقاري؟ 
وماهي  الإجراءات التي قامت وتقوم بها حاليا مديرية اأمالك الدولة في هذا الم�سمار بمعية 

ال�سركاء بما  فيهم المديرية العامة للتعمير؟ ماهي حدود هذه الإجراءات ؟

الدولة تملكتها عقارات من اأ�صا�صا الخا�ص( )الملك للدولة العقاري الر�صيد يتكون
با�صترجاع المتعلقة الظهائر بمقت�صى لها عقاراتعائدة من وكذا المخزن(، )بالد تاريخيا
التركات حيثالم�صاحة من اأهمية اأقل وب�صكل اإطاره في يدخل كما اال�صتعمار، اأرا�صي
للدولة لفائدة والهبات العدالة من الفارين واأموال الغياب واأموال والم�صادرات ال�صاغرة

واالقتناءاتالعقارية.

ما حجم هذا الر�سيد وما هي اأوجه ا�ستعماله؟

يبلغالر�صيدالعقاريللدولةنحو1.561.500هكتارامنها52  %  محفظةو39  %  مو�صوع
مطالبتحفيظح�صباإح�صائيات�صنة2013.

العرو�س المقدمة
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ي�صتعملهذاالر�صيداأ�صا�صالتلبيةحاجياتاالإداراتالعموميةالإحداثالمرافقاالإدارية،
التربويةوال�صحية،كماتتمتعبئتهالإنجازم�صاريعالتنميةاالقت�صاديةذاتالقيمةالم�صافةالعالية

والخالقةلفر�صالعمل.

القت�سادية  التنمية  م�ساريع  لإنجاز  الخا�ص(  )الملك  العقاري  الر�سيد  تعبئة   u
والجتماعية  

عرفتالفترةالممتدةمابين2002و2012تعبئةنحو58047هكتاراموجهةلم�صاريعتتعلق
ا�صتثمارمتوقعةتقدرب204 بقيمة ال�صكناالجتماعيوال�صناعةوال�صياحةوغيرها، بميادين
ملياردرهموخلقحوالي185األفمن�صب�صغلوذلك�صواءفياإطاراتفاقياتاال�صتثماراأوفي

اإطارالتدبيرالالمتمركزلال�صتثمار.

تتوزعالم�صاحاتالمعباأةح�صبالقطاعاتاالقت�صاديةعلىال�صكلالتالي:

تمر�صد14182هكتارالفائدةالبرامجال�صكنيةوخ�صو�صاال�صكناالجتماعي : قطاع ال�سكـن  
ومحاربةال�صكنغيرالالئق.

تمتعبئة5553هكتارالتهيئةمجاالتاال�صتقبالمنح�صائرومناطق�صناعية : قطاع ال�سناعة
الخدمات اأن�صطة ومناطق واالإعالم للتوا�صل التكنولوجياالحديثة واأقطاب

عنبعدوكذاالإنجازوحدات�صناعيةمختلفة.

اإطار في المبرمجة ال�صياحية المحطات لتهيئة هكتارا 10552 تعبئة تم : قطاع ال�سياحة
ال�صياحية للتهيئة جديدة ومناطق و»مخططبالدي« االأزرق« »المخطط

والإنجازمركباتووحدات�صياحيةمندمجة.

تمر�صد26769هكتارافياإطارتفعيل�صيا�صةالحكومةفيميدانالطاقات : قطاع الطاقـــة
المتجددة.
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اإطارال�صراكةبينالدولةوالم�صتثمرين كماعملتالدولةعلىتعبئةاأمالكهاالفالحيةفي
الخوا�صالمغاربةواالأجانب،حيثبلغتالم�صاحةاالإجماليةالمعباأةحوالي95189هكتارا

موزعةعلى1068م�صروعا،بكلفةاإجماليةلال�صتثمارتقدرب44ملياردرهم.

تلبية الدولةفي توؤثرعلىم�صتوىجاهزية اإلىوجودعدةمعيقات االإ�صارة ينبغي اأنه غير
الحاجياتالحالةوالملحةاأحيانا.

بعدم المرتبطة والعوائق �صند، بدون االحتالالت القانونية، العوائق في تلخي�صها ويمكن
مالءمةالتخ�صي�صالتعميريالمر�صدالأمالكالدولةلحاجياتاال�صتثمار:

العوائق القانونية والحتاللت:    .1 

منها جزء تحفيظ مطالب مو�صوع عقارات هي الخا�صة الدولة اأمالك من •  39   % 
مثقلبتعر�صات؛

15     % هيعبارةعنر�صومعقارية؛ •
اأمالكمو�صوعنزاعاتق�صائية؛ •

• 10 % منالم�صاحةاالإجماليةمو�صوعاحتالالت)فياإطارت�صويةالنزاعالنا�صئعن
تطبيقظهير2مار�ص  1973،احتالالتبدون�صندوالقانونفيمراحلتاريخيةمعينة
منقبلاأفراداأوجماعاتكالدواويرمثال،احتالالتمنطرفالجماعاتالمحلية

وبع�صالموؤ�ص�صاتالعموميةواالإدارات(.

العوائق المرتبطة بالتخ�سي�ص التعميري:     .2 

التهيئة توجيه )مخطط التعمير بوثائق الم�صمولة العقارات م�صاحة اأهمية من بالرغم •
اأن فالمالحظ التنطيق،....(، ت�صميم النمو، ت�صميم التهيئة، ت�صميم العمرانية،
ومالئم مثمن بتنطيقتعميري اأو تهيئة باختيارات تحظ لم العقارات هذه مجمل
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الطابع الدولةذات المتزايدلم�صاريع للطلب الكيفيةوالم�صتديمة باال�صتجابة ي�صمح
االجتماعيواالقت�صاديوم�صاريعاال�صتثمارالخا�صالمنتجللثروة؛

وجودم�صاحاتمهمةمتاخمةللمدارالح�صريوغيرمغطاةبوثائقالتعميريوؤثر�صلبا  •
علىجاهزيةالدولةللتفاعلمعالطلبالمتزايد.

الإكراهات:  

االتجاهنحونفاذاالحتياطيالعقاريالقابلللتعبئةمعازديادالحاجياتفيمقابل •
غيابم�صادرجديدةللتملك؛

�صعفالمواردالمالية:اأيعائداتاالأمالكالمفوتةنظراالنخفا�صقيمتهاوالمرتبطة •
اأ�صا�صابعامليناثنين:

مدىنجاعةوم�صتوىمهنيةعملاللجاناالإداريةللخبرة؛ -
التعمير وثائق تعطيها التي مثمنة، الغير التهيئة وخيارات التعميري التخ�صي�ص -

للعقاراتالتابعةللدولة.

اإذن ماهي التدابير المتخذة من قبل مديرية اأمالك الدولة في مجال تثمين اأمالك   u
الدولة؟

التدابير التنظيمية :   .1 

ق�صم تمخلق اال�صتراتيجية، توجهاتها مع يتما�صى ب�صكل المديرية هيكلة اإعادة اإطار في
تثمينالر�صيدالعقاريومنمهامهمايلي:

-اإعدادالمخططالمحا�صبيللدولةفي�صقهالمتعلقبجردجميععنا�صرالم�صتعقرات
المج�صمةالتيهيفيملكيةالدولةوتقييمهابهدفجعلمحا�صبةالدولةتعك�ص
معلوماتدقيق نظام اإلى وترقى المالية وو�صعيتها لممتلكاتها الحقيقية ال�صورة

و�صامل،يكفلح�صنالتدبيروي�صاعدعلىاتخاذالقرار؛
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-القيامبالدعمالتقنيللموؤ�ص�صاتالعموميةعلىم�صتوىالخبرةالعقارية؛

الم�صتويين على التعمير وثائق تتبع في ودعمها الممركزة غير الم�صالح مواكبة -
المركزيوالمحلي.

الملك تثمين مجال في الجديدة البدائل وطرح ا�صت�صرافية بدرا�صات القيام -
الخا�صللدولة.

ع�سرنـة النظـام المعلوماتي لمديريـة اأمـالك الدولـة:    .2 

�صرعتمديريةاأمالكالدولةفياإجراءدرا�صةق�صدتاأهيلنظامهاالمعلوماتيالحاليوتحديد
النظامالبديل.

بالتدبير ي�صمح ع�صري معلوماتي نظام توفير في الم�صروع هذا وراء من الغاية وتكمن
على والتوفر القرار اتخاذ على بالم�صاعدة الكفيلة واإتاحةالو�صائل للملفات االأوتوماتيكي
ق�صد وذلك قيمتها ومالءمتهاوكذا جاهزيتها حيث من الدولة اأمالك حول دقيقة معطيات

مواكبةاال�صتراتيجياتالقطاعيةوم�صاريعالتهيئةالترابيةواال�صتثمارات.

3. مراجعة م�سطرة الخبرة العقارية:  

قامتمديريةاأمالكالدولةبتن�صيقمعالمديريةالعامةلل�صرائب،بمراجعةم�صطرةالخبرة
لتحديد المو�صوعية المعايير و�صبط الخبرة محا�صر توحيدنماذج تم بحيث العقارية،
التجهيز التعميـري، اأهمها:التخ�صي�ص ومن المقارنة، عنا�صر اأ�صا�ص على االأمالك قيمة
واالجتماعية االقت�صادية الحياة عرفتها التي للتطورات مواكبة وذلك واالرتفاقات،......
ال�صوق حقيقة من قريبة العمومي العقار لتعبئة المعتمدة االأثمنة وجعل لل�صفافية وتعزيزا
المخطط اإطار في العقاري للر�صيد االقت�صادية االأهمية وا�صحةحول روؤية واإعطاء العقارية

المحا�صبيللدولة.
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الوكاالت لممثلي والفعالة االإيجابية بالم�صاركة رهين الور�ص هذا نجاح فاإن ولالإ�صارة،
للعقارات الحالية التخ�صي�ص بو�صعية بتزويدها الخبرةوذلك لجان اأ�صغال في الح�صرية

مو�صوعالتقييمح�صبوثائقالتعمير.

تقييم مجهود الدولة في عمليات تفويت اأمالكها الخا�سة )الفرق بين القيمة التجارية    .4
وثمن التفويت(: 

العقار تعبئة المزاياالمخولةبر�صم �صاأن اإعدادتقريرخا�صفي الدولة اأمالك تعتزممديرية
االقت�صادية الم�صاريع ودعم اال�صتثمار اإنعا�ص في الدولة م�صاهمة مدى لتقييم العمومي

واالجتماعيةوتقديرانعكا�صاتذلكعلىم�صتوىخلقالثروةومنا�صبال�صغل.

تقييم وتتبع اإنجاز الم�ساريع ال�ستثمارية:    .5

فياإطارتتبعم�صاريعاال�صتثمارالمنجزةفوقعقاراتالملكالخا�صللدولةوتجاوزالعراقيل
التيتعتر�صاإنجازها،تماإحداثلجنةوزاريةبناءاعلىتوجيهاتال�صيدرئي�صالحكومة.

وقداأ�صفرتاأ�صغالهذهاللجنةعناتخاذمجموعةمنالقراراتتهدفاإلىاإيجادحلول
مالئمةللم�صاكلالتيتعتر�صاإنجازالم�صاريعاال�صتثمارية،كما�صيتماللجوءعنداالقت�صاء،اإلى

ف�صخالعقودوا�صترجاعاالأمالكالتيلمتنجزب�صاأنهاالم�صاريعالمبرمجة.

عقلنة تعبئة الر�سيد العقاري المخ�س�ص للتجهيزات العمومية والإدارات:    .6

ق�صد لها المخ�ص�صة للعقارات �صامل بجرد العمومية االإدارات مع بتن�صيق المديرية تقوم
التاأكدمناال�صتعمالالفعليوالعقالنيلهذهالعقارات.

كمات�صاركبتن�صيقمعمديريةالتعميروالفاعلينالعموميينفي�صياغةاإطارمرجعييحدد
الم�صاحةالواجبر�صدهالكلم�صروعح�صبطبيعتهوحجمهوخ�صو�صياته.
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ومنجهةاأخرى،تقومالدولةبالتخل�صمنالعقارات�صعبةالت�صييرو�صعيفةالمدخولعن
طريقالتفويتبالمناف�صةكماتقومبتفويتالعقاراتفياإطارت�صويةالنزاعالنا�صئعنتطبيق

ظهيراال�صترجاع.

التهيئة  واختيارات  التعميري  التخ�سي�ص  تح�سين  خالل  من  الدولة  اأمالك  تثمين    .7
المر�سدة لها:    

م�صاريع ودرا�صة اإعداد بمنا�صبة الدولة اأمالك لمديرية الفعلية الم�صاركة عبر ذلك ويتم
العامة المديرية مبادرة على االتفاق تم االإطار هذا االأولية.وفي مراحلها في التعمير وثائق
للتعميربالتدخلمنجهتهالدىالوكاالتالح�صريةوحثهاعلىالتن�صيقمعالم�صالحالمحلية
اأومخطط للتعمير)ت�صميمتهيئة باإعدادوثيقةجديدة الدولةكلماتعلقاالأمر اأمالك لمديرية
توجيهيللتهيئةالعمرانيةاأوت�صميمنمو..(معالحر�صوذلكمنخاللتزويدهابالدرا�صات
بدورها الح�صرية الوكاالت �صيمكن لال�صتغاللمما قابلة والوثائقالهند�صية التقارير االأولية،
منالح�صولعلىمعلوماتدقيقةحولالو�صعيةالقانونيةوالماديةللعقاراتتفيدفي�صياغة

ت�صورواقعيحولاإمكانيةتعبئتهام�صتقبال.
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ح�سيلة اختيارات التهيئة المخ�س�سة لملك الدولة الخا�ص من قبل م�ساريع المخططات التوجيهية 
للتهيئة  العمرانية المتعلقة بم�سيق جبل طارق، تازة، الح�سيمة والناظور والتي �سبق درا�ستها على 

م�ستوى اللجنة المركزية  لمتابعة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  



نهج مقاربة ت�ساركية جديدة للتثمين تعتمد على الت�سيير الدينامي للعقار والرفع   u
من قيمته القت�سادية

النموذج : دور التعمير في مواكبة التفاقية المبرمة بين وزارة المالية والمندوبية العامة 
بوحدات  وتعوي�سها  الح�سري  بالو�سط  ال�سجون  المتواجدة  بنقل  والمتعلقة  لل�سجون 

جديدة بموا�سفات دولية في مناطق اأكثر مالءمة 

في الح�صرية الوكاالت به تقوم اأن المنتظر الدور وما ؟ االتفاقية هذه م�صمون ما اإذن 
اإنجاحم�صامينها؟
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الوا�صح ال�صيا�صي والتوجه االأكيدة الملكية االإرادة تطبعه اإطار في االتفاقية هذه جاءت
اإيوائها ظروف تح�صين طريق عن ب�صاكنتها والعناية ال�صجنية اأن�صنةالموؤ�ص�صات نحو للدولة
وتاأهيلال�صجناءلمواجهةالحياةقبلمغادرتهماأ�صوارالموؤ�ص�صةال�صجنيةت�صهيالالإدماجهمفي

الن�صيجالمجتمعي.

وتمويل العقار القتناء مهمة اإمكانات من جديدة �صجون بناء عملية تتطلبه لما ونظرا
م�صاريفالبناءبموا�صفاتدوليةخ�صو�صافيظلاالإكراهاتالتيتعرفهاميزانيةالدولة،تم
االهتداءاإلىمقاربةجديدةتد�صنالأولىتجاربالدولةفيالتدبيرالديناميكيللر�صيدالعقاري
المملوكلها،والتيتقوماأ�صا�صاعلىبيعالعقاراتالتيتاأويال�صجونالمتواجدةداخلالمدار
الح�صريوالمزمعالتخليعنها،وا�صتثمارعائداتالبيعلتغطيةتكاليفاقتناءعقاراتاأقلقيمة

مالياوغيربعيدةعنالمدارالح�صرييبنىعليها�صجونجديدةبموا�صفاتدولية.

تقديم اأهم م�سامين هذه التفاقية: 

التزامات المندوبية لإدارة ال�سجون 
واإعادة الإدماج

التزامات وزارة المالية 
)مديرية اأمالك الدولة(

موافاةمديريةاأمالكالدولةبالبرنامجالتوقعي -
حولال�صجونالمبرمجبناوؤهاوكذابتكلفتها

الماليةالتقديرية؛

للدولة الخا�ص للملك التابعة االأرا�صي تعبئة -
لبناءموؤ�ص�صات�صجنيةبديلة؛

اإرجاعاأرا�صيال�صجونالمتخلىعنهالفائدة -
3.200 )حوالي الخا�ص- -الملك الدولة

هكتارا(؛

اإطار في عنه المتخلى العقاري الوعاء تثمين -
ت�صاميم اأ�صا�ص على ال�صجون عملياتنقل

التهيئة؛
الجديدة ال�صجنية الموؤ�ص�صات وتجهيز بناء -
باأرا�صيالملكالخا�صللدولة،وفقالمعايير
والتهييئ واالأمن االإيواء حول المطلوبة
االجتماعي الن�صيجين �صمن لالإدماج

واالقت�صادي؛

اإجراءعمليةتفويتالوعاءالعقاريالمتخلى -
في بها المعمول التجارية وفقالقيمة عنه

�صوقالعقار.

لل�صجون العقاري الوعاء عن التخلي يتم ال -
الموؤ�ص�صات وتجهيز بناء بعد اإال المنقولة

ال�صجنيةالبديلةوا�صتالمها.
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دور المديرية العامة للتعمير في اإنجاح هذه التفاقية:   u
تعولمديريةاأمالكالدولةعلىدعمالوكاالتالح�صريةفيتح�صينالتخ�صي�صالتعميري
للموؤ�ص�صاتال�صجنيةالمزمعاإخالوؤهاوذلكبمنا�صبةتح�صيرودرا�صةت�صاميمالتهيئةالعمرانية
التيهيفيطوراالإعدادوالدرا�صة،خ�صو�صاواأنطرفياالتفاقيةيمثالنالدولة )علىاالأقل
كمااأنزائدالقيمةالذي�صي�صيفهتح�صينالتخ�صي�صالتعميري�صيوجهاإلى�صندوقالدولةلبناء

�صجونبموا�صفاتدوليةت�صاهمفياالأمنالعاموال�صحةالعامةوال�صالمةالعامة.

ماهياالإجراءاتالعمليةالتيتمالقيامبهافيهذااالإطاربتن�صيقمعالمديريةالعامةللتعمير؟

قامتال�صلطةالمكلفةبالتعميربتوجيهكتاباإلىمديريالوكاالتالح�صريةتحثهمعلى -
االنخراطفيهذا»الور�صالكبير«والتن�صيقفيذلكمعممثليمديريةاأمالكالدولةعلى

الم�صتوىالمحلي.

تمعلىالم�صتوىالمركزيدرا�صةالملفاتالمتعلقةبالعقاراتالمزمعاإفراغهابتن�صيق -
المتواجدةبمدنال بالعقارات المتعلقة للملفات اإعطاءاالأولوية التعميرمع معمديرية
زالتت�صاميمتهيئتهاالعمرانيةفيطورالدرا�صةاأولمتنتهيبهااآجالالبحثالعمومي.

والوكاالت الدولة اأمالك مديرية ممثلى بين المحلي الم�صتوى على التن�صيق تن�صيط -
)تجهيز عن: يخرج ال والذي الحالي الممكنةللتخ�صي�ص البدائل لدرا�صة الح�صرية

عمومي/�صجن/اإدارة(.

�صريان قبل تهيئتها ت�صاميم على الم�صادقة تم مدن في الواقعة العقارات يخ�ص فيما اأما 
اآخرغيرمالئم(،فقد اأوتنطيق االتفاقيةوتماالحتفاظبنف�صالتخ�صي�ص)تجهيزاتعمومية

قامتمديريةاأمالكالدولةبطلبالح�صولعلىمبداأاال�صتثناءفيمجالالتعمير.

وحيثاأنطلباال�صتفادةمناال�صتثناءفيمجالالتعميرم�صروطباإنجازم�صاريعا�صتثمارية
علىاأنالت�صملاالأوعيةالمخ�ص�صةللتجهيزاتالعمومية)الدوريةالوزاريةالم�صتركةلوزارة



101التعميروتثميناأمالكالدولة)الملكالخا�ص(

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

الداخليةووزارةال�صكنىرقم10098/31بتاريخ6يوليوز2010(،فاإنتفعيلمبداأاال�صتثناء�صيتم
بتن�صيقمعال�صلطاتالوالئيةوال�صركاءالمحليينعبراالإعالنعنطلبالإبداءاالهتمام.

اإنالحكامةالجيدةفيتدبيراأمالكالدولةالخا�صةتنبنيعلىعدةاأ�ص�صابتداءمنح�صر
هذهالعقاراتوحمايتهاوعقلنةر�صدهاح�صبالم�صتوىالحقيقيلحاجياتاال�صتثمار�صواء
فيالمجاالتاالجتماعيةاأوفيالمجاالتالمدرةللدخلوالخالقةللثروة،ومعذلكي�صتلزم
التدبيرالديناميكيلهذهالعقاراتاال�صتمرارفيالمقاربةالت�صاركيةواالنخراطالفعاللل�صركاء

ومناأهمهمال�صلطاتالمكلفةبالتعمير.





تنفيذ وثائق التعمير والعتداء المادي
 - ت�سميم التهيئة نموذجا - 

اأحمداأجعون
اأ�صتاذالتعليمالعاليبكليةالحقوقبمكنا�ص

تعدوثائقالتعميرعبارةعناأدواتووثائقتوجيهيةتعملبموجبهاال�صلطاتالعموميةعلى
توجيهالتطورالعمرانيوالتحكمفيالتنميةالح�صرية.

الالزم القواعد و�صبط اإقامة بموجبها يتم للتعمير وثيقة اأهم التهيئة ت�صميم يعد كما
احترامهافيمجال�صغلاالأرا�صيوالتخطيطداخلالتجمعاتالح�صرية.ويمراإعدادهبعدد
منالمراحلتبتدئباالإجراءاتالميدانيةالتمهيديةمرورابم�صطرةالبحثالعلنيو�صوالاإلى

مرحلةالم�صادقةعليهبموجبمر�صوممنطرفرئي�صالحكومة.

بعدالم�صادقة،تاأتيمرحلةالتنفيذاأياتخاذالتدابيرالالزمةلتنفيذم�صامينه،اإذاأنالموافقة
علىت�صميمالتهيئةتنتجعنهاآثارمهمةبالن�صبةلالأ�صخا�صالعموميةوالخوا�صعلىال�صواء.فهو
يلزماالأ�صخا�صالعموميةب�صرورةالتقيدبمقت�صياتهفيالعملياتالتعميريةوالعملعلىترجمتها
علىاأر�صالواقعواأي�صااإحداثالتجهيزاتوالمرافقالعموميةالتيين�صعليها.ويوؤديبالن�صبة
لالأفراد)الخوا�ص(اإلىتقيدهمبمقت�صياتهواأحكامهفيمايتعلقبعملياتالتعميرمنبناءوتق�صيم
عقاراتهم وخ�صوع يت�صمنها التي االرتفاقات لمختلف تحملهم اإلى باالإ�صافة وتجزيء...

لم�صطرةنزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامة.

العرو�س المقدمة
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المعنية لالإدارات الحق يعطي ال الر�صمية بالجريدة ون�صره التهيئة ت�صميم فاإعداد وعليه
باال�صتيالءعلىاالأرا�صيالم�صمولةبهذاالت�صميم.ومنتمفو�صعاليدعلىهذهالعقاراتدون
االتفاقمعمالكهااأو�صلوكاالإجراءاتالقانونيةلنزعالملكيةللح�صولعلىتلكالعقارات

الالزمةالإنجازالم�صاريعالعموميةيعتبراعتداءماديا.

انطالقامماذكر،يمكنطرحالت�صاوؤالتالتالية:

التهيئة وت�صميم التعمير وثائق تنفيذ مجال في المادي االعتداء تمظهرات هي ما -
بالخ�صو�ص؟

كيفتعاملالق�صاءمعحاالتاالعتداءالماديالتيتكتنفتنفيذوثائقالتعميروت�صميم -
التهيئةبالخ�صو�ص؟

ماهياأ�صبابهذهالظاهرة؟وماهيالمقترحاتالكفيلةبتجاوزها؟ -

لتنفيذت�صميمالتهيئةواحتراممقت�صياته،تتخذالمجال�صالمعنيةبتن�صيقمعالوكالةالح�صرية،
جميعالتدابيرال�صرورية)1(وذلكعنطريق:

وذلك التهيئة ت�صميم من المتوخاة االأهداف بتحقيق المتعلقة التهيئة م�صاريع برمجة -
بتن�صيقمعاالإدارةالمعنية.

االأ�صغال تنفيذ خا�صة التهيئة ت�صميم م�صامين تنفيذ تقدم على منتظم ب�صكل الوقوف -
والعملياتالعامة.

– اإعداد – الدرا�صات العقارات اقتناء )م�صطرة االإنجاز مراحل تتبعكلمرحلةمن ويتم
اإعالم مع لتجاوزه الالزمة التدابير اتخاذ وكذا تاأخيرمحتمل كل على للوقوف ال�صفقة(

االإداراتالمعنيةبال�صعوباتالمحتملةالتيقدي�صادفهاتنفيذاأحكامت�صميمالتهيئة.

وقدعهدبعمليةالتن�صيقلتنفيذمقت�صياتت�صميمالتهيئةاإلىلجنةيتراأ�صهارئي�صالمجل�ص
والتهيئة بالتعمير مكلفين م�صت�صارين اأربعة اإلى ثالثة فيع�صويتها وت�صم المعني الجماعي

المادة27منالمر�صومالتطبيقيللقانونرقم12.90المتعلقبالتعمير. )1(
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اللجنة  العاملين  بالجماعة.وتمار�س  المخت�س  والمهند�س  المعماري  المهند�س  اإلى  باالإ�صافة 
اأو االإقليم والوكالة الح�صرية في حالة وجودها. كما  مهامها بتن�صيق مع ق�صم التعمير بالعمالة 
يمكن  للرئي�س اأن ي�صتدعي لح�صور اأ�صغالها كل �صخ�س يرى فائدة في ح�صوره وعلى الخ�صو�س 

ممثلي الم�صالح الخارجية  المعنية.  )  2  (    

غير اأن الممار�صة اأثبتت اأن عملية تنفيذ وثائق التعمير – وت�صميم التهيئة بالخ�صو�س – ال 
تحظى بالمتابعة المطلوبة.  ففي كثير من الحاالت تتخلل هذه العملية ت�صرفات اإدارية تفتقد اإلى 

الم�صروعية وت�صكل اعتداء ماديا يتخذ مظهرين اأ�صا�صيين:  

المظهر الأول ويكون في الحالة التي تعمد فيها االإدارة اإلى اال�صتيالء على عقارات االأفراد 
دون االتفاق مع المالك ودون  مبا�صرة م�صطرة نزع الملكية. وهنا يمكن اأن نميز بين حالتين: 

الحالة الأولى عندما يكون فيها المر�صوم القا�صي بالموافقة على ت�صميم التهيئة بمثابة اإعالن 
العمومية  والمرافق  التجهيزات  الإنجاز  الالزمة  القيام  بالعمليات  ت�صتوجب  العامة  المنفعة  باأن 
اتفاقات  اإبرام  قبل  اإ�صدار مقررات  للتخلي  ب�صرورة  المعنية مطالبة  االإدارات  فقط)  3  (. فتكون 

للترا�صي اأو ا�صتئذان الق�صاء �صواء للح�صول على الحيازة الموؤقتة اأو الحكم بنقل الملكية.  

فقد ق�صت محكمة النق�س باأن �صدور ت�صميم التهيئة عن االإدارة غير كاف للقول بم�صروعية 
االأجل  العامة داخل  للمنفعة  اإلى مر�صوم معلن  تترجم  لم  الخوا�س  مادامت  احتاللها الأرا�صي 
المحدد في مر�صوم الم�صادقة على ت�صميم التهيئة وتترجم  االأمر بطلب ا�صتئذان الق�صاء لحيازته، 
اإطار  في  المحتلة  العقارات  اأرباب  بتعوي�س  التزاماتها  من  تتن�صل  اأن  لها  يمكن  ال  وبذلك 

 القواعد العامة.  )  4  ( 

(2) Circulaire du ministre d’Etat, Ministère de l’Intérieur N° 399 / DGUAAT du 14 Mai 1996 relative 
au suivi de  l’exécution des dispositions des plans d’aménagement.

الفقرة االأولى من المادة 28 من قانون التعمير.  (3)

العقارية  المدنية  ال�صركة  �صد  معها  ومن  المغربية  الدولة   2006/10/11 بتاريخ   590 عدد  النق�س  محكمة  قرار   (4)
»ف�صالت 25« .
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بمقت�صى  ملكيته  المنزوعة  العقار  على  اليد  و�صع  باأن  بوجدة  االإدارية  المحكمة  وق�صت 
ت�صميم التهيئة دون �صلوك االإجراءات  القانونية الموالية الإ�صدار قرار التخلي كما هي من�صو�س 

عليها بالقانون يعتبر غ�صبا يرتب الحق في التعوي�س. )  5  (   

نزع  المراد  االأرا�صي  فيها  تعين  قرار  بمثابة  التهيئة  ت�صميم  فيها  يكون  عندما  الثانية  الحالة 
ملكيتها لكونها الزمة الإنجاز  التجهيزات العمومية مع بيان م�صموالتها وم�صاحاتها واأ�صماء من 
يحتمل اأن يكونوا مالكين لها)  6  (. ففي هذه الحالة يكون ت�صميم  التهيئة بمثابة اإعالن للمنفعة 
العامة مت�صمن لمقرر التخلي، ومن تم فاالإدارات يحق لها مبا�صرة االتفاق مع المالك حول نقل 

 الملكية اأو اللجوء اإلى الق�صاء للمطالبة بنقل الملكية. 

التهيئة ون�صره بالجريدة الر�صمية ال يعطي الحق الأي كان باال�صتيالء  وعليه فاإعداد ت�صميم 
وغ�صب االأرا�صي  الم�صمولة بهذا الت�صميم بل البد من االتفاق مع مالك هذه االأرا�صي اأو اإتباع 

م�صطرة نزع الملكية الإحداث المرافق العمومية. 

الغير  لملك  العام  ال�صخ�س  احتالل  »يعتبر   : باأنه  باأكادير  االإدارية  المحكمة  ق�صت  فقد 
غير  نزعا  واال�صتمرار  الدوام  بنية  المذكور  على  الملك  عام  مرفق  واإن�صاء  قانوني  �صند  دون 
مبا�صر للملك يترتب عنه تعوي�س الملك تعوي�صا كامال جابرا لل�صرر« )  7  (.كما  ق�صت محكمة 
اال�صتئناف االإدارية بمراك�س)  8  (  باأن »قيام االإدارة بتوجيه اإ�صعار اإلى مالك قطعة اأر�صية مانعة اإياه 
من الت�صرف  فيها بدعوى تخ�صي�صها الإقامة من�صاأة عامة ا�صتنادا اإلى ت�صميم تهيئة لم ينفذ على 
اأر�س الواقع ودون اأن تثبت �صلوكها الأي  م�صطرة قانونية ت�صمح لها بذلك يجعل �صاحب ال�صاأن 

محقا في الح�صول على تعوي�س عن الحرمان من اال�صتغالل«.  

المظهر الثاني ويكون في الحالة التي تنتهي فيها اآثار ت�صميم التهيئة ومع ذلك ت�صتمر االإدارات 
في غل يد المالك من الت�صرف  في اأمالكهم.    

حكم المحكمة االإدارية بوجدة عدد 87 بتاريخ 2000/6/7 اأوفقير محمد �صد بلدية العيون.   (5)

الفقرتين االأولى والثانية من الف�صل 29 من قانون التعمير  (6)

الح�صرية  الجماعة  �صد  بولفريك  محمد   2010/3/30 بتاريخ   176 عدد  باأكادير  االإدارية  المحكمة  حكم   (7)
للد�صيرة الجهادية.

القرار عدد 22 بتاريخ 2010/1/13 اأعبيد لح�صن بن الب�صير �صد المكتب الوطني لل�صكك الحديدية.  (8)
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فطبقالمقت�صياتالمادة28منقانونالتعميرتنتهياالآثارالمترتبةعناإعالنالمنفعةالعامة
عندانق�صاءاأجل10�صنواتيبتدئمنتاريخن�صرالن�صالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئة
فيالجريدةالر�صمية.وي�صتعيدمالكاالأرا�صيالمخ�ص�صةللمرافقوالتجهيزاتالعامةالمبرمجة
فيت�صميمالتهيئة،الت�صرففياأرا�صيهمعلىاأنيكونا�صتعمالهامطابقاللغر�صالمخ�ص�صةله

المنطقةالواقعةفيها.

غيراأنتطبيقهذهالمادةاأثاراإ�صكالياتعمليةناتجةعنالتف�صيرالمتباينلمقت�صياتهاكان
لموؤ�ص�صةالو�صيطدوراهامافياإثارةاأهمها�صواءفياإطاراللجنةالدائمةللتن�صيقوالتتبعالمحدثة
20469عن التيتنجزها،توجتب�صدورالدوريةعدد التقارير اإطار اأوفي معقطاعال�صكن
مع كيفيةالتعامل بخ�صو�ص 2012 دجنبر 10 بتاريخ المدينة و�صيا�صة والتعمير ال�صكنى وزير
التهيئة.وقدخل�صت االأرا�صيالمخ�ص�صةللمرافقوالتجهيزاتالعموميةالمبرمجةبت�صاميم
10 اأجل العقاراتمبا�صرةمنطرفاالإداراتفوران�صرام اليدعن اإلىوجوبرفع الدورية

�صنواتوالتيتنتهيمعهااالآثارالمترتبةعنالمنفعةالعامة.

وبالمنا�صبةانتهتموؤ�ص�صةالو�صيطفيتقريرهال�صنة2012اإلىاأنمفعولالتخ�صي�صالذي
القانون. التيحددها �صنوات الع�صر يتجاوزمدة اأن باأيحال العامةاليمكن للمنفعة ر�صد
»وبعدهذهالمدة،فاإنعقارالم�صتكيي�صبح،وب�صفةاآليةوبقوةالقانون،محررامنالتخ�صي�ص

الذيت�صمنهالت�صميمالمذكور،ودونماحاجةاإلىترخي�صاإداري«.)9(

اأماالق�صاء،واإنكانمتفقابخ�صو�صحقالمالكفيا�صترجاععقاراتهمبعدانتهاءاأجل
بخ�صو�ص اجتهاداته تتوحد لم ذلك مع فاإنه �صنوات، فيع�صر المحدد التهيئة ت�صميم نفاذ

التعاملمعهذاالمقت�صىاإذيمكنالتمييزبينثالثاتجاهاتمختلفة:

دون عقاره ا�صترجاع للمدعي يمكن �صنوات، ع�صر اأجل بانتهاء اأنه يعتبر الأول التجاه 
ي�صتفادمنمقت�صيات باأنه بالرباط)10(مثال الق�صاء.فقدق�صتالمحكمةاالإدارية اإلى اللجوء

ال�صاد�ص محمد الملك الجاللة �صاحب ح�صرة اإلى المرفوع 2012 �صنة بر�صم الو�صيط موؤ�ص�صة تقرير راجع )9(
حفظهاهللواأيده،من�صوربالجريدةالر�صميةعدد6192ال�صادرةبتاريخ3اأكتوبر2013،�ص6352ومايليها.
حكمعدد981بتاريخ2011/3/7فيالملفرقم9/12/785اأبوبكربن�صعيد�صدجمالالبوهاليومنمعه. )10(



اأحمداأجعون108

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

الف�صل28منقانونالتعميراأنهبعدمرور10�صنواتيمكنللمدعيا�صترجاععقارهالرتفاع
المانع،مماي�صحىمعهلجوءهاإلىالق�صاءغيرذياأ�صا�صممايتعينمعهرف�صالطلب.

تطبيق عن المترتبة االآثار في للنظر مخت�صة غير االإدارية المحاكم اأن يعتبر الثاني التجاه 
ت�صميمالتهيئةالرتباطذلكبالطعنفيالمر�صومالذييبقىمناخت�صا�صمحكمةالنق�صطبقا
للمادةالتا�صعةمنالقانونرقم41-90المحدثللمحاكماالإدارية.فقداعتبرتمحكمةالنق�ص
المر�صوم اإزالةاآثار اإلى الطعنيهدف باأنه»اإذاكان 2001/6/17)11( بتاريخ ال�صادر فيقرارها
في الطعن على يتوقف فيه البت فاإن قروية، بجماعة الخا�ص التهيئة ت�صميم على الم�صادق
قرار في اأي�صا االإدارية«وق�صت المحكمة اخت�صا�ص مايخرجعن المذكور،وهو المر�صوم
اآخر�صادربتاريخ2005/5/25باأن»تخويلالمحكمةاالإداريةنف�صهاالنظرفياالآثارالمترتبةعن
تطبيقمر�صومت�صميمالتهيئةتقت�صيبداهةالطعنفيهذاالمر�صومالأناالآثارترتبطبهارتباطا

وثيقاوتدورمعهوجوداوعدما«.

التجاه الثالثيقرباخت�صا�صالمحاكماالإداريةللبتفياالآثارالمترتبةعنت�صميمالتهيئة
الملكيةالذي التهيئةبتطبيققانوننزع اآثارت�صميم اأوبربط �صواءبتكييفاالأمراعتداءماديا
تخت�صالمحاكماالإداريةبالنزاعاتالناتجةعنتطبيقه.فقدق�صتمحكمةالنق�ص)12(بتاأكيد
اخت�صا�صالمحكمةاالإداريةمادام»الطلبيرومفقطالحكمبرفعاالعتداءالماديالذيطال
لل�صروط االأخ�صروفقا المجال العقار�صمن اأدرجهذا الذي التهيئة ت�صميم العقارمو�صوع
الطعن المنازعة توخي وبالتاليعدم 12.90 رقم القانون من 28 المادة في المن�صو�صعليها
نزع قانون تطبيق جملتها ومن المر�صوم عنهذا المترتبة االآثار محو واإنما مر�صوم اأي في
الملكيةالتيتدخلالنزاعاتالنا�صئةعنتطبيقالن�صو�صالت�صريعيةوالتنظيميةالمتعلقةبه�صمن

االخت�صا�صاتالموكولةاإلىالمحاكماالإدارية«.

الجدعبنمو�صى�صدرئي�ص اأحمد 2001/1/4/441 االإداريعدد الملف 2001/6/17في بتاريخ 706 قرارعدد )11(
الجماعةالقرويةالأربعاءالعونات.

االإداري الملف في 2000/10/26 بتاريخ ال�صادر 1488 عدد النق�ص محكمة قرار االتجاه نف�ص في راجع 
عدد2000/1/4/1380الوكيلالق�صائيللمملكة�صد�صركةالفلييت.

القرارعدد559بتاريخ2009/5/27فيالملفاالإداريعدد2009/1/4/359،الوكالةالح�صريةللدارالبي�صاء�صد )12(
ال�صيدبدراجديرةومنمعه.



109تنفيذوثائقالتعميرواالعتداءالمادي-ت�صميمالتهيئةنموذجا-

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

على االإدارية المحكمة باخت�صا�ص القا�صي الم�صتاأنف الحكم بتاأييد اأي�صا ق�صت كما
اأ�صا�صاأن»المدعيةالتنازعفي�صحةو�صالمةمر�صومالتهيئةواإنماتهدفاإلىمعاينةا�صتنفاذ
الت�صميموترمي بها المرافقالتيجاء القانونالإنجاز به متعها الذي الع�صري لالأجل االإدارة
اإلىرفعاالعتداءالماديتم�صكابمقت�صياتالمادة28الفقرة2منالقانونرقم12.90المتعلق

بالتعمير«)13(.

وب�صفةعامة،يمكنالقولاأنا�صتمراراالإدارةفيغليدالمالكفيالت�صرففيعقاراتهم
بعدمروراالأجلالمحددلنفاذت�صميمالتهيئة)10�صنوات(هوت�صرفم�صوببعدمم�صروعية
ج�صيملعدماإمكانيةربطتطبيقهباأيمقت�صىت�صريعياأوتنظيميوما�صبحقالملكيةومنتم
اأمامالمحاكماالإداريةلرفعورداالعتداء فهواعتداءمادي،)14(يخولللمالكتقديمدعاوى
تقديم يمكنهم كما االإداري. الق�صاء اجتهادات عليه ا�صتقرت كما عنه والتعوي�ص المادي

�صكاياتهموتظلماتهماأمامموؤ�ص�صةالو�صيط.)15(

ولقدر�صخاالجتهادالق�صائياالإداريمجموعةمنالقواعدبخ�صو�صاالعتداءالمادي)16(،

قرارمحكمةالنق�صعدد59ال�صادربتاريخ2008/1/30فيالملفاالإداريعدد2007/1/4/571،الوكالةالح�صرية )13(
للدارالبي�صاء�صدال�صركةالمدنيةالعقارية»ميمون«ومنمعها.

يالحظموؤخرااأنتوجهالغرفةاالإداريةبمحكمةالنق�صتر�صخعلىاالتجاهاالأخيرالذييمنحاالخت�صا�صللمحاكم 
المرا�صيم اإلى التهيئةوغيرموجهة المترتبةعنت�صاميم اإلىمحواالآثار االإداريةكلماتعلقاالأمربطعونتن�صرف

الم�صادقةعليها.راجععلى�صبيلالمثالقراراتمحكمةالنق�صالتالية:
ال�صركة �صد البي�صاء للدار الح�صرية الوكالة 2012/1/4/2517 عدد اإداري ملف 2013/1/10 بتاريخ 22 عدد -

المدنيةالعقاريةاآيتالع�صري.
-عدد134بتاريخ2013/2/7ملفاإداريعدد2012/1/4/2708الوكالةالح�صريةللدارالبي�صاء�صدعائ�صةحدي

ومنمعها.
�صيمون �صد البي�صاء للدار الح�صرية الوكالة 2013/1/4/232 عدد اإداري ملف 2013/3/7 بتاريخ 235 عدد -

تورجمان.
اإذاكانت�صرفاالإدارةفيمنعال�صخ�صمنا�صتغاللعقارهطيلةاأجلنفاذت�صميمالتهيئةكاني�صتندعلىالقانون، )14(

فاإنموا�صلةذلكبعدنهايةاالأجلاأ�صحىغيرم�صتندعلىاأ�صا�ص
الر�صمية بالجريدة 2011من�صور 17مار�ص بتاريخ ال�صادر الموؤ�ص�صة 25–11–1المحدثلهذه الظهيررقم راجع )15(
عدد5926ال�صادرةبتاريخ  17مار�ص2011،�ص802ومابعدها.والنظامالداخليلهاالمن�صوربالجريدةالر�صمية

عدد6033ال�صادرةبتاريخ26مار�ص2012،�ص2222ومابعدها.
راجعبتف�صيلمقالنا»توجهاتالق�صاءاالإداريالمغربيفيمو�صوعاالعتداءالمادي«قيدالن�صربمجلةالق�صاء )16(

االإداريعدد4 / 2014 .
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وذلكلثنياالإدارةعلىااللتزاموالت�صبثبالم�صروعيةواالن�صياعلمقت�صياتالد�صتور،نذكر
منبينهامايلي:

اإن�صلطاتقا�صيالم�صتعجالتاالإداريوهوينظرفيدعاوياالعتداءالمادي،التقف -
عندحدالتحققمنوجودهاأوالك�صفعنه،بلت�صلاإلىحدتوجيهمجموعةمناالأوامر
اإلىاالإدارة�صواءبوقفاأورداأعمالالتعدياأوالحكمعلىاالإدارةبالطردواأحيانااالأمر
اإليهاالقا�صياإالفيحاالت بالهدموالغرامةالتهديديةوكلها�صلطاتا�صتثنائيةاليلجاأ
التعديالوا�صحة.فقدتواترالعملالق�صائيعلىا�صتبعادمبداأ»القا�صياالإدارييق�صي

واليدير«،معتبرااأنمجالتطبيقههودعوىاالإلغاء.

اإنالقا�صياالإدارياليتقيدبمقت�صياتالفقرةاالأولىمنالمادة25منقانونالم�صطرة -
المدنيةالتيتمنععلىالمحاكمعرقلةعملاأون�صاطاالإداراتالعمومية.فيهذااالإطار
ا�صتقرعملالق�صاءاالإداري�صواءعلىم�صتوىالمحاكماالأدنىاأوعلىم�صتوىمحكمة
25منقممالتعنيالمحاكم النق�صعلى»اأناالحتجاجبالفقرةاالأولىمنالف�صل
االإداريةفي�صيءبلهيتهمالمحاكمالعاديةالتيالتطبقهاح�صباالجتهادالق�صائي

اإالاإذاكانعملاالإدارةم�صروعا«.

اإنالتعوي�صعناالعتداءالماديتعوي�صكامليجباأني�صملجميعاالأ�صراروتقديره -
اإلى�صلطةالمحكمةالتقديريةباال�صتر�صادبتقاريرالخبراءومعطياتكلنازلة. موكول
ومنتماليجديتم�صكاالإدارةبمقت�صياتالف�صل20منقانوننزعالملكيةوالمجال
لتطبيقمقت�صياتفائ�صالقيمةالمن�صو�صعليهفيالجزءالثالثمنقانوننزعالملكية
)الف�صولمن  59اإلى66(كماالتطبقمقت�صياتالف�صل37منقانونالتعميرالمتعلقة
بالم�صاهمةالمجانيةفيحالةاال�صتيالءعلىملكالغيرواإن�صاءطريقعموميدون�صلوك
م�صطرةنزعالملكية.وعليهفاالإدارةتفقدمجموعةمناالمتيازاتوتتحملوزرعدم
اأوحرمانهالهممناال�صتغاللبدون الغير ا�صتيالئهاعلىعقارات بالقانونفي تقيدها

وجهحق.
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اليطبقاأجلالتقادمالمن�صو�صعليهفيالمادة106منقانونااللتزاماتوالعقودفي -
حالةالمطالبةبالتعوي�صب�صبباالعتداءالمادي،ومنتمفاالحتاللغيرالم�صروعلملك

الغيريعتبرواقعةم�صتمرةاليلحقهاالتقادم.

تواترالعملالق�صائيعلىتحديدالمق�صودبالحرمانمناال�صتغاللهوتعوي�صمالك -
العقارالمعتدىعليهعلىمافاتهمنك�صبوماحرممنهمننفع.

ومناالأهميةبمكاناالإ�صارةاإلىاأنا�صتمرارالقيودالتيتنتجعنت�صميمالتهيئةع�صر�صنوات
فيحدذاتهاإجحاففيحقالمالك،خا�صةاإذاعلمنااأنت�صاميمالتهيئةتنتجاآثاراحتىقبل
التهيئة ت�صاميم ت�صتغرقهادرا�صة الطويلةالتي المدة بعيناالعتبار الم�صادقةعليها)17(واأخذنا

والم�صادقةعليها،حيثيتراوحمعدلهامابين7اإلى8�صنوات.

وفيهذااالإطارن�صيدببع�صاالجتهاداتالق�صائيةالجريئةالتياأ�صبحتتق�صيبالتعوي�ص
لفائدةالمالكبعدانتهاءاالأجلالع�صريلنفاذت�صميمالتهيئةدونتفعيله،وذلكعناالأ�صرار
نظرية اإلى ا�صتنادا المدة، هذه طيلة ا�صتغاللعقارهم من وحرمانهم يدهم غل عن الناتجة

الم�صوؤوليةاالإداريةعلىاأ�صا�صالمخاطراأيالم�صوؤوليةاالإداريةبدونخطاأ.

اأماعناأ�صبابتف�صيظاهرةاالعتداءالماديالمقترنةبتنفيذوثائقالتعمير-وت�صميمالتهيئة
بالخ�صو�ص-فيمكناإجمالهافيمايلي:

لميحدد فالم�صرعمثال التعمير. بتنفيذوثائق المتعلقة القانونية المقت�صيات محدودية -
اإرفاقها للوثائقالالزم التهيئةوال اإطارت�صميم التخليو�صالحيتهفي اأجلاتخاذمقرر

بالمقالالرامياإلىاالإذنبالحيازةاأوبالمقالالرامياإلىنقلالملكية.

اإذابتداءمنتاريخاختتامالبحثالعلنيواإلىحين�صدورالن�صالقا�صيبالم�صادقةعلىم�صروعت�صميمالتهيئة، )17(
اإذاكانيخالف ال�صكنية اأوالمجموعات التجزئات البناءوالغر�صواإحداث اأعمال اليجوزاالإذنباأيعملمن

اأحكامهذاالم�صروع.
كمايجوزلرئي�صالمجل�صالجماعي– قبلو�صعت�صميمالتهيئة– اتخاذقراريق�صيبالقيامبدرا�صتهويعينحدود 
الرقعةاالأر�صيةالتيي�صملهات�صميمالتهيئةالمزمعدرا�صته،بمقت�صاهيتمتاأجيلالبتفيجميعالطلباتالراميةاإلى

اإحداثالتجزئاتاأواإقامةبناءفيالرقعةاالأر�صيةالمعنية.
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المرافق من كبير عدد برمجة في المعنية والموؤ�ص�صات االإدارية القطاعات مبالغة -
والتجهيزاتبم�صاحات�صا�صعةي�صعبفيالواقعتحقيقها،ومنتمتكونعاجزةعن
اقتناءاأونزعاالأمالكالالزمةلذلك.فعدمجديةالتوقعاتالتيتقامعلىاأ�صا�صهاوثائق
الملكية، منزوعي لتعوي�ص الالزمة للميزانيات المعنية االإدارات برمجة وعدم التعمير
يدفعهذهاالإداراتاإلىاال�صتيالءعلىعقاراتالغيرالإنجازالم�صاريعالمرادالقيامبها.

بطءالم�صاطراالإداريةوالق�صائيةلنزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامة. -

جهلاأوتجاهلبع�صاالإداراتالعموميةبالقانونوجهلالمالكبالمقت�صياتالقانونية -
وامتناعهمعنمقا�صاةاالإدارة.

اإطار في اأو العادية الم�صطرة اإطار في –�صواء الملكية نزع كان اإذا اأنه القول اإلى نخل�ص
ي�صاأل المواطن فاإن وقدر، ق�صاء التعمير- لوثائق بالن�صبة هوال�صاأن كما الخا�صة الم�صاطر
اللطففيه.واللطففيههوتطبيقالقانونوالح�صولعلىالتعوي�صالعادل.وفيهذااالإطار

يمكناأنندليبالمقترحاتاالآتية:

تب�صيط طريق عن التعمير لوثائق الموؤطرة القانونية المنظومة في النظر اإعادة �صرورة -
الم�صطرةوالتعجيلبهاوكذاالتركيزعملياتالم�صادقة.

االإ�صراعبتغطيةكافةالتجمعاتالعمرانيةبوثائقالتعميروتحيينها. -

عموم اإخبار ي�صتلزم فاالأمر وناجع. فعال اإ�صهار وتقرير االإدارية البحوث دمقرطة -
المواطنينبمحتوىهذهالوثائقواال�صتماعاإلىاآرائهمومالحظاتهمكطريقةللح�صول
اإعدادها االإدارةفي طرف من بها اال�صتئنا�ص يمكن التي ال�صرورية المعطيات على
دفتر باإيداع المعنيين الحقوق وذوي المالك تح�صي�ص واأي�صا الوثائق هذه لمحتوى

خا�صبالمالحظاترهناإ�صارتهملتدوينمالحظاتهموتحفظاتهم.
وعليهمنالالزمتاأ�صي�صتعميري�صاهمفيهالجميعويمنحالمواطنحقالم�صاركةالفعلية 
وبلورة القرارات اتخاذ في والتاأثير التفاعل من ويمكنه العامة ال�صيا�صات اإعداد في
تبنيمقاربةت�صاركيةومن�صقةوعقالنية بالتهيئةوالتعميرعنطريق المتعلقة التوجهات

اأومايعرفبالتعميرالت�صاركي.
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الإحداث بها االحتفاظ يجب التي االأرا�صي من الفعلية االحتياجات تحديد �صرورة -
مرافقوتجهيزاتعموميةب�صكلدقيقومعقلنوبناءعلىاالإمكانياتالماليةالمتوفرة

لدىالجهاتالعموميةالمعنية.
وفيهذااالإطارالبدمناإلزامالقطاعاتالوزاريةالمعنيةبالتخ�صي�ص،ب�صرورةتحديد 
الحكم المحددةوجعل االآجال داخل العمومية الإنجازالمرافق محددة زمنية برمجة
بنقلالملكيةاإلىاالإدارةنازعةالملكيةم�صروطبتوفراالعتماداتالمر�صودةلهذهالغاية

فيالميزانية.

�صرورةتدخلالم�صرعلمراجعةالقانونالمتعلقبنزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامة -
فياتجاهتب�صيطم�صطرتهواختزالهاوالت�صريعبهافيجانبيهااالإداريوالق�صائي.

�صرورةاإعادةالنظرفيتركيبةاللجنةاالإداريةللتقويموكيفيةعملهاوالن�صابالقانوني -
الواجبتوفرهالجتماعاتهاوطريقةالت�صويتوتواريخاالجتماعاتومقرهاوالعنا�صر

والمقايي�صالدقيقةالتي�صتقومبتقديرالتعوي�صوفقها.

�صاأن �صاأنه االإداري الم�صوؤول مواجهة في الملكية حق على المادي االعتداء تجريم -
المتراميعلىملكالغيرمعتحميلهالم�صوؤوليةال�صخ�صيةعناالأ�صرارالتيتنتجعنه.





انتهاء اآثار الإعالن عن المنفعة العامة 
بخ�سو�ص المرافق والتجهيزات العامة 

بين الحق في الملكية ومبداأ  المنفعة العامة
امحمدالهاللي
رئي�صق�صمالدرا�صاتالت�صريعيةوالتنظيمية
بوزارةالتعميرواإعدادالترابالوطني

بحلول�صهريونيوالقادميكونقدمرعلىالعملبالمادة28منالقانونرقم12.90المتعلق
بالتعميرال�صادربتنفيذهالظهيررقم1.92.31�صادرفي15منذيالحجة1412)17يونيو  1992(
مايناهزربع1/4قرنتقريبا)22�صنة(،وهيمدةكافيةللقيامبقراءةتقييميةمعمقةخا�صةبالن�صبة
للمقت�صىالت�صريعيوالتنظيميالموؤطرالإحداثوتدبيراإقامةالمرافقوالتجهيزاتالعمومية.

هذاوتن�صالمادة28منالقانونالمذكورعلىمايلي:

اإعالنللمنفعةالعامةت�صتوجب التهيئةبمثابة »يعتبرالن�صالقا�صيبالموافقةعلىت�صميم
القيامبالعملياتالالزمةالإنجازالتجهيزاتالمن�صو�صعليهافيالبنود3و4و5و6و12من

المادة19اأعاله.

من يبتدئ �صنوات 10 اأجل انق�صاء عند العامة، المنفعة اإعالن عن المترتبة االآثار وتنتهي
تاريخن�صرالن�صالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئةفيالجريدةالر�صمية،واليجوزالقيام

العرو�س المقدمة
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باإعالنجديدللمنفعةالعامةللغر�صنف�صه،فيمايتعلقبالمناطقالمخ�ص�صةللتجهيزاتاالآنفة
الذكر،قبلان�صراماأجل  10�صنوات.

وعندماي�صتعيدمالكاالأرا�صيالت�صرففياأرا�صيهمفورانتهاءاالآثارالمترتبةعناإعالن
المنطقة له ا�صتعمالتلكاالأرا�صيمطابقاللغر�صالمخ�ص�صة اأنيكون المنفعةالعامةيجب

التيتقعفيها...«.

المادة االأولىمنهذه الفقرة في عليها المن�صو�ص العمومية والمرافق التجهيزات وتعتبر
بمختلفاأنواعهاحجرالزاويةفيالتخطيطالعمرانيبحيثي�صتحيلت�صوراأيحياةجماعية

كيفماكاناإطارهابدونهذهالمرافقالحيوية.

التي واالإجراءات الم�صاطر مختلف التجهيزات هذه الإنجاز الالزمة بالعمليات ويق�صد
ي�صتوجبهااإحداثواإقامةالمرافقوالتجهيزاتالعموميةوفقاللقوانينالجاريبهاالعمل)1(،
في وتموقعها لها المخ�ص�صة والم�صاحة عددها حيث من تبتدئبالبرمجة عمليات وهي
م�صروعت�صميمالتهيئةبناءعلىاقتراحالقطاعاتالوزاريةالمعنيةووفقال�صبكةمعاييرالمرافق
الم�صادقعليهابموجبالدوريةفي�صاأنالمعاييرالح�صريةللتجهيزاتالجماعية)2(،وتنتهي
باقتناءاالأرا�صيداخلاأجل10�صنواتمنتاريخالم�صادقةعلىت�صميمالتهيئة�صواءباالقتناء

بالترا�صياأوعنطريقنزعالملكية.

التعميروالن�صبة بوثائق تغطيتها التيتمت االإجمالية الم�صاحة اأرقامر�صميةعن فيغياب
المائويةالمخ�ص�صةمنهاللمرافقوالتجهيزاتالعمومية،يمكنالوقوفعلىمثالواحديتعلق
بالتجهيزاتالمبرمجةفياإطارت�صاميمالتهيئةالجماعيةلمدينةالدارالبي�صاءالم�صادقعليها
بتاريخ10مايو18اأكتوبر1989طبقالمقت�صياتظهير30يوليوز1952المتعلقبالتعميربما
واإداريةوريا�صيةومجاالت تعليميةو�صحية ت�صمتجهيزات 2136تجهيزاعموميا مجموعه

القانونرقم7.81المتعلقبنزعالملكيةمنالمنفعةالعامةواالحتاللالموؤقتال�صادربتنفيذهالظهيرال�صريفرقم )1(
1.81.254بتاريخ12منرجب1402)6ماي1982(.

دوريةال�صادرةعنالوزارةالمنتدبةالمكلفةباالإ�صكانوالتعميرعدد12076بتاريخ20يونيو2005 . )2(
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خ�صراء،وذلكعلىم�صاحةتناهز  2753هكتارمنمجموع100.000هكتاربمان�صبته2,7  %   
منالم�صاحةاالإجماليةالتيتغطيهاهاتهالوثائق)3(.

100.000هكتارفاإنالم�صاحة 2,7  %  منكل اإذافتر�صنامعدالوطنيايقتربمن ومنهنا
ال�صنويةالمخ�ص�صةللمرافقوالتجهيزاتالعموميةتعادل2202,4هكتارمناأ�صل80.000التي

تمتغطيتهابوثائقالتعميربر�صم�صنة2013 )4(.

الر�صيد في الهدر ن�صبة فاإن 26 %  يتجاوز ال التجهيزات هذه من ينجز ما اأن علمنا واإذا
العقاريالمخ�ص�صلهذهالتجهيزاتيناهزحوالي8470,7هكتار.

تتمحور �صوف المتوا�صعة المداخلة هذه �صمن لمعالجتها �صن�صعى التي االإ�صكالية اإن
حولكيفيةالتعاملمعاالأرا�صيالمخ�ص�صةللمرافقوالتجهيزاتالعموميةالمنتهيةاآثاراإعالن

المنفعةالعموميةبخ�صو�صهاوفيهذااالإطارتطرحاالأ�صئلةالتالية:

مام�صيراالأرا�صيالمنتهيةاآثاراإعالنالمنفعةالعموميةب�صاأنها؟ -

ماالمق�صودبانتهاءاآثاراإعالنالمنفعة؟ -

كيفيمكنللمالكا�صتعادةارا�صيهمبعدانتهاءاآثارالمنفعةالعامة؟ -

اأنذلكيتمبقوة اأم العامة اإعالنالمنفعة اآثار اإجراءمعينلمحو اإلى هلهنالكحاجة -
القانون؟

ماهواالأ�صا�صالقانونيالإجراءرفعاليد؟وماهيالحاالتالتيت�صتوجبهذااالإجراء؟ -
ثممنهيالجهةالمخولةقانونابالقيامبهذااالإجراءفيالحاالتالتيت�صتوجبذلك؟

وزارةالداخلية،الوكالةالح�صريةللدارالبي�صاءووزارةاإعدادالترابالوطنيوالتعميرواالإ�صكانوالبيئة،المفت�صية )3(
الجهويةللدارالبي�صاءالكبرى،تقريرحول»مقاربةجديدةلمعالجةاإ�صكاليةالمرافقالعموميةبواليةالدارالبي�صاء

الكبرى«،يوليوز2002.
وزارةالتعميرواإعدادالترابالوطني،عر�صال�صيدامحندالعن�صروزيرالتعميرواإعدادالترابالوطنياأماملجنة )4(
الداخليةوالجماعاتالترابيةوال�صكنىو�صيا�صةالمدينةبمنا�صبةتقديمم�صروعالميزانيةالفرعيةبر�صمال�صنةالمالية

2014بتاريخ04نونبر2013.
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في الحق �صمانات ويحمي عنها المعلن العمومية المنفعة تحقيق يوؤمن حل من هل -
الملكية؟

مادالالتعبارةالغر�صنف�صهوهلت�صملتخ�صي�صاتاأخرىللمنفعةالعامةاأمخارج -
نطاقتلكالمعلنالمنفعةالعامةب�صاأنها؟

ماهيالعملياتالالزمةالتيي�صتوجبهااإعالنالمنفعةالعامة؟ -

اإعالن اأجل ان�صرام وبعد العمليات هذه غياب في للعقارات القانوني الو�صع هو ما -
المنفعةالعامة؟

لالإجابةعنتلكماالأ�صئلةومعالجةاالإ�صكاليةالمطروحة�صوفن�صعىفيهذهالمداخلةاإلى
انتهاء اأولى،ثمنتطرقالآثار العموميةفينقطة للمرافقوالتجهيزات القانوني مناق�صةاالإطار
الملكية الحقفي بين العمومية المرافقوالتجهيزات المنفعةالعموميةبخ�صو�صهذه اإعالن
باقتراح نختم اأن المالكالأرا�صيهم،على ا�صترجاع لكيفية ثمنتعر�ص العامة، المنفعة ومبداأ
المبادئ ظل في العمومية والتجهيزات المرافقوالف�صاءات مع التعامل في جديد منظور
الد�صتوريةالتير�صخهاالد�صتورالجديدفيمايخ�صالحقفيالملكيةومبداأالمنفعةالعمومية.

اأول : الإطار القانوني للمرافق والتجهيزات العمومية
فيهذهالنقطة�صنتعر�صللمراجعالقانونيةلمعالجةاإ�صكاليةالمرافقوالتجهيزاتالعمومية
ثملتعريفالمرافقوالتجهيزاتالعموميةوالتمييزفيهابينمايدخلفينطاقاأحكامالمادة28

ومااليدخلفيها.

 1 - المراجع القانونية للمرافق والتجهيزات العمومية

1432 �صعبان 27 في �صادر 1.11.91 رقم الظهير بتنفيذه ال�صادر المغربي الد�ستور  اأ -  
)29يوليوز2011(وقدجاءبمقت�صياتجديدةتعززمن�صماناتالحقفيالملكيةوتدقيقفي

�صروطتحقيقمبداأالمنفعةالعامة.
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ففيمايخ�صالحقفيالملكيةوف�صالعنالتكري�صالد�صتوريلهذاالحقعلىمدىكل
الد�صاتيرالمغربيةفقداأكدالف�صل35منالد�صتورالحاليعلىمايلي:

اإذا القانون بموجب وممار�صتها نطاقها من الحد ويمكن الملكية حق القانون »ي�صمن
اقت�صتذلكمتطلباتالتنميةاالقت�صاديةواالجتماعيةللبالد،واليمكننزعالملكيةاإالفي
المبادرةوالمقاولة الدولةحرية القانونوت�صمن ين�صعليها الحاالتووفقاالجراءاتالتي
والتناف�صالحر.كماتعملعلىتحقيقتنميةب�صريةم�صتدامةمن�صاأنهاتعزيزالعدالةاالجتماعية
�صمان على الدولة وت�صهر القادمة. حقوقاالأجيال وعلى الطبيعية الثروات على والحفاظ

تكافوؤالفر�صللجميعوالرعايةاالجتماعيةللفئاتاالأقلحظا«)5(

ومنهنايت�صحمااأحاطهالد�صتورمن�صماناتللحقفيالملكيةباأنجعلذلكمنمهام
القانونوحدهالذييمكنهاأنيحدمننطاقهااأومنممار�صتهاوب�صرطاأنتقت�صيذلكمتطلبات

التنميةاالقت�صاديةواالجتماعيةللبالد.

يلي»تعمل ما 31على ف�صله في الد�صتور ن�ص فقد العامة، المنفعة مبداأ مايخ�ص في اأما
الدولةوالموؤ�ص�صاتالعموميةوالجماعاتالترابيةعلىتعبئةكلالو�صائلالمتاحةلتي�صيراأ�صباب

ا�صتفادةالمواطنينوالمواطناتعلىقدمالم�صاواةمنالحقفي:
العالجوالعنايةال�صحية -

الحمايةاالجتماعيةوالتغطيةال�صحيةوالت�صامنالتعا�صدياأوالمنظممنلدنالدولة -
الح�صولعلىتعليمع�صريمي�صرالولوجوذيجودة؛ -
التن�صئةعلىالهويةوالت�صبثبالثوابتالوطنيةالرا�صخة؛ -
التكوينالمهنيواال�صتفادةمنالتربيةالبدنيةوالفنية؛ -

ال�صكنالالئق؛ -
في اأو �صغل من�صب عن البحث في العمومية ال�صلطات دعم من واال�صتفادة الت�صغيل -

الت�صغيلالذاتي؛
الف�صل35منالد�صتورالمغربيال�صادربتنفيذهالظهيررقم1.11.91�صادرفي27�صعبان1432)29يوليوز2011( )5(

الجريدةالر�صميةعدد5964بتاريخ28�صعبان  1432)30يوليوز2011(.
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ولوجالوظائفالعموميةح�صباال�صتحقاق؛ -
الح�صولعلىالماءوالعي�صفيبيئة�صليمة؛ -

التنميةالم�صتدامة؛)6( -

ومنهنايت�صحاأنالد�صتورالجديدقداأ�ص�صتنظيمالمرافقالعموميةوفقمبادئالم�صاواةفي
الولوجاإليهاواالإن�صاففيتوزيعهاالترابيواال�صتمراريةفيتاأمينخدماتهاواإقرارالم�صوؤولية
بالن�صبةللدولةوالجماعاتالترابيةمناأجلتعبئةكلالو�صائلالمتاحةلتي�صيراأ�صبابا�صتفادة

المواطناتوالمواطنينعلىقدمالم�صاواةمنخدماتها)7(.

ب -  الن�سو�ص الت�سريعية  

القانونرقم  12.90  المتعلقبالتعميرال�صادربتنفيذهالظهيررقم1.92.31ال�صادرفي15 -
منذيالحجة1412)17يونيو1992(وال�صيماالمواد19و28منه؛

وتق�صيم ال�صكنية والمجموعات التجزئات باإحداث المتعلق 25.90 رقم القانون -
1412 الحجة ذي من 15 في �صادر 1.92.7 رقم الظهير ال�صادربتنفيذه العقارات

)17يونيو1992(وال�صيماالمادة4و18و30و31منه؛

ال�صريف الظهير بتنفيذه ال�صادر البدنيةوالريا�صة بالتربية المتعلق 06.87 القانونرقم -
رقم  1.88.172بتاريخ13من�صوال1409)19ماي1989(وال�صيماالمادة62منه؛

واالحتالل العامة المنفعة اأجل من الملكية بنزع المتعلق 7.81 رقم القانون -
الموؤقت،ال�صادربتنفيذهالظهيرال�صريفرقم1.81.254بتاريخ12منرجب1402

)6ماي1982(؛

 1405 محرم 6 في �صادر 1.84.150 رقم قانون بمثابة المعتبر ال�صريف الظهير -
بعد فيها االإ�صالمي الدين �صعائر الإقامة المخ�ص�صة باالأماكن يتعلق اأكتوبر  1984( )2

الف�صل31منالد�صتورنف�صالمرجع. )6(

الدوريةعدد20469بتاريخ10دجنبر2012ال�صادرةعنوزيرال�صكنىوالتعميرو�صيا�صةالمدينة. )7(
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تغييرهوتتميمهبالقانونرقم29.04المنفذبظهير�صريفرقم1.07.56ال�صادرفي3
ربيعاالأول1428)23مار�ص  2007(؛

ج -  الن�سو�ص التنظيمية  

المر�صومانالتطبيقيانللقانونرقم12.96المتعلقبالتعميروالقانونرقم25.90المتعلق -
باإحداثالتجزئاتوالمجموعاتال�صكنيةوتق�صيمالعقارات؛

المر�صومرقم2.13.424ال�صادرفي13منرجب1434)24ماي2013(بالموافقةعلى -
بموجب المقررة والوثائق الرخ�ص ت�صليم و�صروط ل�صكل المحدد العام البناء �صابط
وتق�صيم ال�صكنية والمجموعات بالتجزئات المتعلقة والتنظيمية الن�صو�صالت�صريعية

العقاراتوالن�صو�صال�صادرةلتطبيقها؛

المر�صومرقم2.08.74�صادرفي05رجب1429هـ)09يوليو2008(الذييق�صيبتطبيق -
اأحكامالظهيرال�صريفالمعتبربمثابةقانونرقم1.84.150ال�صادرفي06محرم  1405هـ

)2اأكتوبر1984(المتعلقباالأماكنالمخ�ص�صةالإقامة�صعائرالديناالإ�صالميفيها.

ح -  الدوريات والمن�سورات ال�سادرة تحت اأعداد : 

• 399بتاريخ14ماي1996ال�صادرةعنوزيرالداخلية؛

التعاملمع �صاأنكيفية االأولفي الوزير ال�صادرةعن 1996 اأكتوبر 29 بتاريخ • 12/96
التجهيزاتالعمومية؛

• 303بتاريخ22فبراير2000ال�صادرةعنالوزيراالأول؛

1888/دال�صادربتاريخ14مار�ص2000ال�صادرعنوزارةاإعدادالترابوالتعمير؛ •

• 59بتاريخ24يوليوز2000(الم�صتركةبينوزارةاإعدادالترابالوطنيوالبيئةوالتعمير
واالإ�صكانووزارةالتربيةالوطنية؛
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• 12076بتاريخ20يونيو2005في�صاأنالمعاييرالح�صريةللتجهيزاتالجماعيةال�صادرة
عنالوزارةالمنتدبةالمكلفةباالإ�صكانوالتعمير؛

• 20469بتاريخ10دجنبر2012ال�صادرةعنوزيرال�صكنىوالتعميرو�صيا�صةالمدينة؛

خ -  مراجع مختلفة

ا�صت�صارةموجهةاإلىاالأمانةالعامةتحتعدد7067بتاريخ11ماي2010؛ •

بع�صاالأحكامالق�صائية؛ •

مقررموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةبت�صويةالنزاعوحفظالملفعدد12/1705. •

 2 -  تعريف المرافق والتجهيزات العمومية : 

تعبرالمراجعالقانونيةوالوثائقاالإداريةعنالتجهيزاتالعموميةبمجموعةمنالم�صطلحات
حيثنعثراأحياناعلىكلمةمرافقعموميةون�صادفاأحيانااأخرىكلمةمن�صاآتعامةونقف

عندا�صتعمالكلمةف�صاءاتعمومية.

وب�صرفالنظرعنالتدقيقاتالفقهية،يق�صدبالمرافقوالتجهيزاتالعموميةح�صبمنطوق
قانونالتعميرجميعالمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزاتالعامةالمن�صو�صعليها�صمناالأغرا�ص
ال�صحية والتجهيزات المرافق قبيل من وذلك التعمير، لوثائق وفقا لهااالأرا�صي المخ�ص�صة
ومواقف وال�صاحات والم�صالك الطرق ف�صاءات وكذا االإداريةوالدينية والتعليمية والثقافية

ال�صياراتوالم�صاحاتالخ�صراءالعامةثمالم�صاحاتالمخ�ص�صةللن�صاطاتالريا�صية.

وفيهذااالإطاراأحالتالمادة28علىالمرافقوالتجهيزاتالمن�صو�صعليهافيالبنود3
و4و5و6و12منالمادة19 )8(والتيت�صملاأ�صا�صامايلي:

1412 الحجة ذي من 15 في ال�صادر 1.92.31 رقم الظهير بتنفيذه ال�صادر 12.90 القانون من 19 المادة )8(
)17يونيو1992(
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عليها الحفاظ الواجب ال�صيارات ومواقف والم�صاحات )الم�صالك الطرق حدود -
وتغييرهااأواإحداثها؛

وميادين والب�صاتين( والحدائق الم�صجرة )االأماكن العامة الخ�صراء ال�صاحات حدود -
الثقافية للتظاهرات المخ�ص�صة كال�صاحات المختلفة المباحة االألعابوالم�صاحات

والفلكلوريةالواجبالحفاظعليهاوتغيرهاواإحداثها؛

اأحكام وفق اإحداثها الواجب الريا�صية للن�صاطات المخ�ص�صة الم�صاحات حدود -
المادة61منالقانونرقم6.87المتعلقبالتربيةالبدنيةوالريا�صيةالم�صاراإليه�صابقا؛

وتوابعها الحديدية ال�صكك كتجهيزات العامة للتجهيزات المخ�ص�صة المواقع -
والتجهيزاتال�صحيةوالثقافيةوالتعليميةوالمبانياالإداريةوالم�صاجدوالمقابر؛

دوائرالقطاعاتالواجباإعادةهيكلتهااأوتجديدها. -

بين العقارية التعميروالتجزئات التمييزفيمنطوقت�صريع الجرديمكن وانطالقامنهذا
ثالثةاأنواعمنالمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزاتالعموميةوذلكوفقمايلي:

العامة االأغرا�ص �صمن تدخل والتي الكبرى اأو المهيكلة والتجهيزات  المرافق  اأ-  
العمرانية)9( التهيئة توجيه مخطط اأهداف في المحددة لهااالأرا�صي المخ�ص�صة
اإبراز اأو باإحداثهاوحمايتها القيام الرئي�صيةالتييجب الخ�صراء الم�صاحات وت�صمل
الموانئ الكبرىك�صبكةالطرقالرئي�صيةومن�صاآت اأوبهمامعا،والتجهيزات قيمتها
والريا�صية ال�صحية الرئي�صية والموؤ�ص�صات الحديدية وال�صكك والموانئ الجوية

والتعليمية،ثمالمناطقالتيتكونتهيئتهامحلنظامقانونيخا�ص؛

المرافق والتجهيزات العمومية المن�صو�صعليهافيالبند3و4و5و6و12منالمادة ب-  
19وفقماتمبيانهاأعاله؛

من 30 المادة في عليها المن�صو�ص القرب تجهيزات  اأو  الجماعية  التجهيزات  ج-  
وتق�صيم ال�صكنية والمجموعات العقارية التجزئات باإحداث 25.90المتعلق القانون

المادة4منالقانوننف�صه )9(
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العام االأمن متطلبات تقت�صيه لما التيت�صتجيب االرتفاقات وت�صمل العقارات)10(
وال�صحةوالمروروالمتطلباتالجماليةواالحتفاظباالأ�صجارالموجودةفياالأر�ص
احتياطية تجزئتها،وتكوينم�صاحات المراد االأر�ص تجزئتهاوتعديلحدود المراد
اإ�صافيةتخ�ص�صللتجهيزاتالجماعيةوالمن�صاآتذاتالم�صلحةالعامةالتيي�صتلزمها

اإحداثالتجزئة.

وي�صتفادمنهذاالتحديدالح�صرياأنالمرافقوالتجهيزاتالتيتنتهياآثاراإعالنالمنفعة
العموميةبخ�صو�صهاداخلاآجالع�صر�صنواتتبتدئمنتاريخن�صرالن�صالقا�صيبالموافقة
علىت�صميمالتهيئةبالجريدةالر�صمية،الت�صملعلىوجهالخ�صو�صتلكالمرافقوالتجهيزات
المن�صو�صعليهافيالبند7منالمادة19منالقانونالمذكوروالمتعلقةبالمواقعالمخ�ص�صة
الخا�ص القطاع اإنجازها يتولى التي العامة ذاتالم�صلحة والمن�صاآت الجماعية للتجهيزات

كالمراكزالتجاريةوالمراكزالترفيهية.

كماالت�صملكذلك،االرتفاقاتالتيت�صتجيبلماتقت�صيهمتطلباتاالأمنالعاموال�صحة
والمروروالمتطلباتالجماليةوكذام�صاحاتاحتياطيةاإ�صافيةتخ�ص�صللتجهيزاتالجماعية
من 30 المادة في الواردة التجزئة اإحداث ي�صتلزمها التي العامة ذاتالم�صلحة والمن�صاآت

القانونرقم25.90.

والت�صملاأي�صاتلكالمرافقوالتجهيزاتالمن�صو�صعليهافيالبند II منالمادة18من
القانونرقم25.90المتعلقبالتجزئاتالعقاريةوالمجموعاتال�صكنيةوتق�صيمالعقارات)11(.

ويبقىنوعاآخرمحلجدليتعلقبالمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزاتالعموميةالواردةفي
ت�صاميمالتهيئةوالمت�صمنةفيت�صاميمالتجزئاتالعقاريةوالمجموعاتال�صكنيةالماأذونفي

اإحداثهاوالتيكانتمو�صوعاإذنوت�صلماأ�صغالموؤقتوهوما�صنناق�صهالحقا.

المادة30و31منالقانون25.90المتعلقباإحداثالتجزئاتالعقاريةوالمجموعاتال�صكنيةوتق�صيمالعقارات )10(
ال�صادربتنفيذهالظهيررقم1.92.7�صادرفي15منذيالحجة  1412)17يونيو1992(.

اأنظرن�صالمادة18منالقانونرقم25.90الم�صاراإليه�صابقا. )11(
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في كيفية التعامل مع اإ�سكالية المرافق والتجهيزات المنتهية اآثار اإعالن  ثانيا : 
المنفعة العمومية  ب�ساأنها  

يطرحانتهاءاآثاراإعالنالمنفعةالعموميةبخ�صو�صالمرافقوالتجهيزاتالعموميةاإ�صكالية
بالغةالدقةتتعلقب�صوؤالالموازنةبينالحقفيالملكيةالمتمثلفيا�صتعادةالمالكلحقالت�صرف
فياأرا�صيهموحقهمفيا�صتعمالهاالأغرا�صعمرانيةوفقاللتنطيقالمجاور،وذلكبعدانتهاء
اأجل10�صنواتمنتاريخن�صرالن�صبالم�صادقةعلىت�صميمالتهيئة،منجهةوبينمبداأالمنفعة
العموميةوالمتمثلةفياإر�صاء�صيا�صةح�صريةقادرةعلىخلقمجاالتمندمجةومتنا�صقةمحفزة
علىالتنميةومدعمةلوظائفالتاأطيروالتن�صئةوكفيلةبتحقيقنموعمرانيمن�صجمومتنا�صق
يوفقبين�صروراتالتنميةوتلبيةالحاجياتاالآنيةوالم�صتقبليةلل�صاكنةمنحيثتوفر�صروط

العي�صالكريم)12(.

اإعالن اآثار المنتهية العمومية والتجهيزات المرافق اإ�صكالية مع التعامل طرق تباينت وقد
المنفعةالعموميةب�صاأنها،وذلكح�صبالمراحل،وهومايمكناأننميزبخ�صو�صهبينتوجهين
االأولتمفيهاالنحيازاإلىمبداأالمنفعةالعامة،والثانييتماالتجاهفيهنحوترجيح�صماناتحق
الملكية،وبينهذينالتوجهينتمتبلورةخيارثالثنجحاإلىحدمافيتحقيقالموازنةبين

الحقفيالملكيةومبداأالمنفعةالعموميةوهوالخيارالذيمثلتهتجربةالدارالبي�صاء.

وفيمايليعر�صومناق�صةلهذهالخيارات:

 1 -  خيار النحياز لمبداأ المنفعة العامة : 

منذاأنانتهىاأجل10�صنواتعلى�صدورن�صالموافقةعلىت�صاميمالتهيئةطبقالماتن�ص
اإ�صكاليةالتعاملمعحقالمالكينفيا�صتعادة 28منقانونالتعميرطرحتبقوة عليهالمادة

اأرا�صيهمتطبيقاالفقرةالثالثةمنالمادة28منقانونرقم12.90.

وزارةالداخليةالوكالةالح�صريةللدارالبي�صاءووزارةاإعدادالترابالوطنيوالتعميرواالإ�صكانوالبيئة،المفت�صية )12(
الجهويةللدارالبي�صاءالكبرى،تقريرحول»مقاربةجديدةلمعالجةاإ�صكاليةالمرافقالعموميةبواليةالدارالبي�صاء

الكبرى«،يوليوز2002.
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ففيبدايةاالأمرظلتاالإدارةترجحمبداأعدمالتفريطفيهذهاالأرا�صيوتوؤكدعلى�صرورة
الحمايةالقانونيةللر�صيدالعقاريالمخ�ص�صلها،وذلكتفادياالختاللالمنظومةالح�صرية
وال�صقوطفيتعميرناق�صالتجهيز،قديحتاجعنداإعادةهيكلتهالحقا،اإلىمبالغاأ�صخممن
تلكالتييتطلبهااقتناءهذهاالأرا�صياأياالنحيازاإلىمبداأالمنفعةالعموميةوالمتمثلةهنافي

توفيراإطارللعي�صالكريم.

وقدظهرتمعالمهذاالتوجهفيتوجيهاتوتعليماتاالإدارةالمركزيةالمت�صمنةفيعدد
منالدورياتوالمنا�صيرالموجهةاإلىالوكاالتالح�صرية)13(في�صاأنكيفيةالتعاملمعهذه
االإ�صكاليةوكذافيجوابهاعلىا�صت�صاراتومرا�صالتهذهاالأخيرةويمكنتلخي�صاأهمما

جاءفيهافيمايلي:

الإنجاز المخ�ص�صة االأرا�صي القتناء الالزمة المالية االعتمادات برمجة على الحث -
التجهيزاتالعموميةالمبرمجةفيوثائقالتعمير؛

اإخبارالوالةوالعمالبالبرامجال�صنويةلالقتناءاتالعقاريةواإنجازالتجهيزاتالعمومية -
ومدهمبالبرنامجالتوقعيلالقتناءات؛

منعت�صليم�صواهدرفعاليدبالن�صبةلالأرا�صيالمخ�ص�صةالإنجازالتجهيزاتالعموميةقبل -
نهايةاأجل�صرياناإعالنالمنفعةالعمومية.

 2 -  خيار النحياز اإلى الحق في الملكية : 

ظهرتمعالمهذاالتوجهمنخاللالحر�صعلىا�صت�صدارفتوىقانونيةمن�صاأنهااأنتوحد
كيفياتالتعاملمعهذهاالإ�صكاليةوت�صعحدالل�صكاياتالمتتاليةالتيتردعلىاالإدارةفي�صاأن
واالإلحاح للحكومة)14( العامة االأمانة ا�صت�صارة طلب منخالل وذلك هذهاالأرا�صي م�صير

بر�صائلتذكيرمتعددة)15(،ومنخاللالق�صاياالمثارةفي�صيغةهاتهاال�صت�صارةكذلك.

الدوريةعدد  FIL-811  /   06403  بتاريخ05اأبريل2004ال�صادرةعنالوزارةالمنتدبةالمكلفةباالإ�صكانوالتعمير. )13(

وزارةاال�صكانوالتعميروالتنميةالمجالية،مديريةال�صوؤونالقانونية،ا�صت�صارةموجهةاإلىاالأمينالعامللحكومة )14(
تحتعدد6400/7067بتاريخ11ماي2010.

اأوقدكانتاأولهذهالر�صائلتحتعدد6400/7067بتاريخ11ماي2010والثانيةتحتعدد16639والثالثةفي )15(
13اأكتوبر2011والثالثةتحتعدد1776بتاريخ05مار�ص2012.
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ففيا�صت�صارةوزارةاالإ�صكانوالتعميروالتنميةالمجاليةطلبتفتوىحولكيفيةالتعامل
معاالأرا�صيالمخ�ص�صةبموجبت�صميمالتهيئةللمرافقوالتجهيزاتالعموميةالمبرمجةفيها

عندانتهاءاآثاراإعالنالمنفعةالعامة.

حيث االإ�صكالية، جوانب لمختلف طرحها في دقيقة اال�صت�صارة هذه كانت وقد هذا،
بتاأكيدها بالتعمير المتعلق 12.90 رقم القانون من 28 المادة الثانية بمقت�صياتالفقرة ذكرت
علىاأنهتنتهياالآثارالمترتبةعلىاإعالنالمنفعةالعامةالمتعلقةباالأرا�صيالمخ�ص�صةللمرافق
والتجهيزاتالمن�صو�صعليهافيت�صميمالتهيئةبانق�صاءاأجلع�صر�صنواتيبتدئمنتاريخ
الر�صمية،واأنهاليجوزح�صب بالموافقةعلىت�صميمالتهيئةفيالجريدة القا�صي الن�ص ن�صر
يتعلق فيما نف�صه للغر�ص المنفعةالعامة باإعالن القيام االأجل هذا ان�صرام عند الفقرة نف�ص

باالأرا�صيالمخ�ص�صةلهذهالمرافقوالتجهيزات.

وبعدهذااال�صتعرا�ص،طرحتاال�صت�صارةا�صتفهامينقانونيين،يتعلقاالأولبالكيفيةالتي
يمكنمنخاللهاا�صترجاعالمالكالأرا�صيهم،اإذرغمتن�صي�صالفقرةالثالثةمننف�صالمادة
علىاإمكانيةا�صتعادةهوؤالءالمالكلحريةالت�صرففياأرا�صيهمعلىاأنيكونا�صتعمالهملها

مطابقاللغر�صالمخ�ص�صلهالمنطقةالتيتقعفيهاهذهاالأرا�صي.

وبذلكيكوناالإ�صكالاالأولهوحول�صيغةا�صتعادةالمالكالأرا�صيهم،وهليكونذلك
بقوةالقانون،اأميتوقفعلىاإجراءقانونياأواإدارياآخرمنقبيلرفعاليدالذيداأبتالممار�صة

علىفر�صه؟

التجهيزات م�صير فتمحورتحول اال�صت�صارة فيهذه المثارة الثانية القانونية النقطة اأما
المن�صو�صعليهافيت�صميمالتهيئةوالتيتماإدماجهافيالتجزئاتالعقاريةالماأذونفياإحداثها.

العامة المنفعة عن االإعالن انتهاء هل قبيل من اأخرى ا�صئلة تثير اأن اال�صت�صارة فات وقد
اأميبقيهالكنمعتحويلفيموقعها،ثم بخ�صو�صهذهالتجهيزاتيفوتهذهالمنفعةكليا
اإعادةاإعالنالمنفعةعلىنف�ص اإذاكانيمكن 28وما المرادبالغر�صنف�صهالواردفيالمادة

البقعةبخ�صو�صتجهيزاآخراأمال.
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على بتاأكيدها اال�صت�صارة ف�صلته ما وهو نظر وجهتي بين التمييز يمكن االإطار هذا وفي
»ت�صاربالمواقفبينمنيعتبراأنهذهالتجهيزاتغيرخا�صعةلمقت�صياتالفقرةالثانيةمن
المادة28منالقانونرقم12.90،لكونهاواإنتمالتن�صي�صعليهافيت�صميمالتهيئة،فاإنبرمجتها
التجزئات، �صاكنةهذه لمتطلباتوحاجيات اال�صتجابة بغر�ص العقاريةكانت التجزئات في
وبالتالي العقارية، التجزئة باإحداث االإذن منح من�صروط �صرطا كانت التي اال�صتجابة هذه
فارتفاقتخ�صي�صهايبقىغيرمحدوداالأجل.وعك�صذلك،هناكمنيرىاأنهذهالتجهيزات
بناء التهيئة ت�صميم في االأ�صلكان في عليها فالتن�صي�ص عقارية تجزئة في واقعة كانت واإن
علىحاجاتتفوقالحاجاتالحقيقيةل�صاكنةالتجزئةالعقاريةالموجودةبهاوبالتاليوجب

اإخ�صاعهالمقت�صياتالفقرةالثانيةمنالمادة28منالقانونرقم12.90المذكور)16(.

ومنهناتكونوجهةالنظراالأولىموؤ�ص�صةعلىفكرتينهما،فكرةالحقوقالمكت�صبةالتي
نطاق ثمفكرة اأ�صغالموؤقت، ترخي�صوت�صلم التجزئةمو�صوع في البقع تن�صاألفائدةمقتني
التطبيقالتيتخرجهذهالمرافقوالتجهيزاتالعموميةالواردةفيت�صميمالتهيئةوالمت�صمنة
فيت�صاميمالتجزئاتالعقاريةوالمجموعاتال�صكنيةمننطاقتطبيقالقانونرقم12.90اإلى

نطاقتطبيقالقانونرقم25.90،مايعنيعدماإمكانية�صمولهاباأحكامالمادة28.

والتعمير ال�صكنى وزير عن ال�صادرة االأخيرة الدورية بمقت�صى التوجه هذا تبني تم وقد
و�صيا�صةالمدينة)17(حيثاأكدتفيالفقرةال�صابعةمنهاعلىاأنه»البدمناالإ�صارةاإلىاأنما
�صبقذكرهالينطبقعلىحالةالمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزاتالعامةالواردةفيت�صميمالتهيئة
والمت�صمنةفيت�صاميمالتجزئاتالعقاريةوالمجموعاتال�صكنيةالمرخ�صلهاوالتيكانت

مو�صوعترخي�صوت�صلماأ�صغالموؤقتنتجعنهحقوقمكت�صبة«.

لالرتفاق، االأ�صلي المرجع ق�صية ويطرح معا، بالفكرتين ي�صلم ال المقابل الراأي اأن غير
في يمكنلحقوقمكت�صبة اإذال المرجعية، الن�صو�ص في التراتبية ويثيرب�صكل�صمنيفكرة
اإطارعالقةتعاقديةاأوعلىاأ�صا�صاإذنيندرج�صمنممار�صةال�صرطةاالإداريةالمحلية،اأنتلغي

نف�صا�صت�صارةعدد7076- 6400 بتاريخ11ماي2010. )16(

الدوريةعدد20469بتاريخ10دجنبر2012ال�صادرةعنوزيرال�صكنىوالتعميرو�صيا�صةالمدينة. )17(
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بالقانون وحماها االأمالك هذه الأ�صحاب الد�صتوري بهاالم�صرع عهد د�صتورية �صمانات
وو�صع�صروطهابمقت�صياتت�صريعيةوتنظيمية.

اأمابخ�صو�صنطاقالتطبيقفمنالمعلوماأنهذااالأخيريتمتحديدهفيالقانونذاتهوباأحكام
منداخله،ولي�صب�صكلالحقعليهوباأحكاممنمرجعقانونياأدنىمنهمرتبة.

ويمكنتع�صيدوجهةالنظرالثانيةمنخاللم�صالتينتتعلقاالأولىباالختالفبينكلنوع
مناأنواعهذهالمرافقوالتجهيزاتفياالأ�صا�صالقانونيوكذافيطبيعةكلمنها.

الماليعنكل التعوي�ص المنظمةلكلمنهمابخ�صو�ص كمايختلفانمنحيثاالأحكام
المفرو�صةعلىتجزئته تعوي�صعنهذهاالرتفاقات اأي المجزئ ي�صتحق �صنفمنها،اإذال
اإالبتوفرالن�صبالمائويةالمن�صو�صعليهافيالمادة31،بينماي�صتحقالمالكبالن�صبةللمرافق
اإعالن قرار �صدور اأثناء االأر�ص لهذه المالية القيمة تعوي�صاي�صاوي العمومية والتجهيزات

المنفعةالعموميةب�صاأنها.

يزالمطروحاحيث ما القانوني الم�صكل اأن يت�صح العامة االأمانة اإلىجواب وبالرجوع
االأمام اإلى التقدم وف�صل مفتوحا الت�صاوؤل على واأبقى متعددة« »تاأويالت االإقرارب�صحة تم
بالدعوةاإلىتعديلن�صالمادة28بغايةاالإف�صاحالمبا�صرعناإرادةالم�صرعحيثاأكدتوفي
هذااالإطارجاءتفتوىاالأمانةالعامةبمايلي»اإندرا�صةالمقت�صياتال�صالفةالذكرعلى�صوء
الممار�صةالمتواترةللم�صالحاالإداريةالمعنيةتبيناأنتطبيقهذهالمقت�صياتي�صتحملبالفعل

تاأويالتمتعددةبلومتباينة«.)18(

ولتجاوزهذهالو�صعيةت�صيفاالأمانةالعامةللحكومةاقتراحا»بتتميممقت�صياتالمادة28
منالقانون12.90المتعلقبالتعميرعلىالنحوالذيترونهمنا�صبالتالفيكلهذهالتاأويالت،
باإ�صافةاأحكامتعبرب�صكلوا�صحعننيةالم�صرعبخ�صو�صاالآثارالمترتبةعناإعالنالمنفعة
العامةالمتعلقةبالمناطقالمخ�ص�صةللمرافقوالتجهيزاتالعموميةالمبرمجةفيت�صاميمالتهيئة

وكيفيةا�صترجاعالمالكالعقاريينالأمالكهم«)19(.

االأمانةالعامةللحكومةجوابا�صت�صارةتحتعدد1286/مدتموؤرخفي27يونيو2012 . )18(

نف�صه. )19(
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توجها نلم�ص الجديد الد�صتور مقت�صيات وباإعمال التاريخي، التطور با�صتح�صار اأنه غير
الحق بجوهر ي�صر ال بما تحقيقها �صروط وتدقيق العمومية المنفعة مفهوم وا�صحال�صبط

فيالملكية.

اآجال تقلي�ص الملكيةعنطريق في الحق ل�صمانات الم�صرع تعزيز منخالل هذا يفهم
اإعالنالمنفعةالعامةبخ�صو�صالتجهيزاتالريا�صيةوال�صاحاتالعموميةوالطرقوالمجاالت
الح�صرية للتهيئة التوجيهي المخطط بمقت�صى بها معموال كان التي 20�صنة من الخ�صراء

بمقت�صىظهير30يوليوز1952المتعلقبالتعمير.

تحقق التي التجهيزات الإنجاز للخوا�ص الفر�صة اإتاحة اإلى انحازت الممار�صة اأن كما
المنفعةالعموميةالتيلمتعدحكراعلىالتدخلالعموميوخا�صةفيمجالاإقامةالتجهيزات

فيمجالالتعليموال�صحة.

التعمير مدونة اقترحت حيث الت�صريعي االإ�صالح م�صاريع اتجهت المنحى نف�ص وفي
ال�صماحللمالكينالخوا�صباإنجازالمرافقالمبرمجةعلىاأرا�صيهمبعدان�صراماأجل5�صنوات

�صريطةالمحافظةعلىطبيعةالمرفق)20(كما�صيت�صحفيحينه.

 3 -  الخيار الثالث : الحل التفاو�سي )تجربة الدار البي�ساء( 

االأرا�صي مالكي مع التفاو�ص على البي�صاء بالدار تطبيقه تم الذي الخيار هذا ويقوم
المخ�ص�صةلهذهالتجهيزاتفياإطارمنهجيةتعتمدالحواروالت�صاوروالتفاو�صمناأجلت�صوية
بها المعمول التعمير وثائق اإنجاز �صوءح�صيلة على للتجهيزاتالعمومية المخ�ص�ص العقار
منذ1989والتيلمتتجاوزفياأح�صناالأحوال26  %  )21(،وفياإطاراالإ�صراكالفعليللمواطنين

اأنهيمكنلمالكاالأرا�صي،بعد التعمير»بيد المتعلقبمدونة 30.07 القانونرقم 46منم�صروع المادة جاءفي )20(
ان�صراممدةخم�ص�صنواتتحت�صبابتداءمنتاريخن�صرالن�صالقا�صيبالم�صادقةعلىت�صميمالتهيئة،طلباالإذن
فياإنجازبع�صالتجهيزاتالعامة،خا�صةالتجهيزاتالمتعلقةبالتعليموال�صحة،بدلاالإدارةالمخ�ص�صةلهاالقطعة

االأر�صية،وذلكطبقالل�صروطالمحددةمنقبلاالإداراتالمعنيةوبعدا�صتطالعراأيوكالةالتعمير.«
تماإعدادالمخططالتوجيهيللتهيئةالح�صريةبمقت�صىالظهيربمثابةقانونرقم1-84-17ال�صادربتاريخ21ربيع )21(
الثاني1404الموافق)ل25يناير1984(والم�صادقعليهبالمر�صومرقم2-85-431الموؤرخفي7رم�صان1405

الموافق)ل28مايو1985(وذلكبعدمداولةاللجنةالوزاريةالم�صتركةوالمجال�صالجماعيةالمعنية.
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اإلىتنميةثقافةالترا�صيوالتوافقفيتدبير فياتجاهتطبيقتعميرت�صاوريومت�صامنيهدف
من المنفعةبخ�صوها اإعالن اآثار المنتهي االأرا�صي هذه ي�صتفيدمالك المدينة.حيث �صوؤون
الذي ال�صيء االأر�ص)COS(، ا�صتغالل معامل م�صتوى على الحالة بح�صب تحدد امتيازات

ي�صمحبتعوي�صالحقفيالبناءمقابلالجزءمناالأر�صالذيتمالتنازلعنهلفائدةاالإدارة.

التهيئة ت�صاميم في المبرمجة العمومية والتجهيزات المرافق التجربة هذه �صملت وقد
الجماعيةالم�صادقعليهابمرا�صيموزاريةتمن�صرهابالجريدةالر�صميةبتاريخ10ماي1989)22(
تجهيزا و103 هكتار 1014 م�صاحة على واإداريا و�صحيا تجهيزاتعليما 1353 �صملت والتي

ريا�صياعلىم�صاحة390هكتارو680مجاالاأخ�صراعلىم�صاحة1349هكتار.

وملخ�صهذهالتجربةيكمنفيت�صخي�صواقع�صعفاإنجازهذهالتجهيزاتوا�صتعرا�ص
المجهوداتالمبذولةلمعالجةهذاال�صعفثماقتراحمنهجيةومقاربةجديدتينلمعالجةاإ�صكالية
المرافقوالتجهيزاتالعموميةوفقخياريجمعبينالحقفيالملكيةومبداأالمنفعةالعمومية.

اأ -  واقع حال اإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية  

يبرزواقعالحالعنن�صب�صعيفةفياإنجازالمرافقوالتجهيزاتالعموميةوذلكلالأ�صباب
االأ�صا�صيةالتالية:

القتناء االإدارات قبل من تجنيدها يتوجب كان التي ال�صرورية المالية االعتمادات قلة -
االأرا�صيالالزمةالإقامةهذهالتجهيزات؛

على تعمل مالية مخططات و�صع المعنية الوزارات على تفر�ص قانونية اإلزامية غياب -
برمجةتدريجيةالقتناءالعقاراتالمخ�ص�صةلهذهالتجهيزاتعلىمدىع�صر�صنوات،

اأيمدة�صالحيةاإعالنالمنفعةالعامة؛

�صعوباتذاتطابععقاريوطبوغرافيلتلكاالأرا�صيمنحيثكونهامقالعقديمة -
اأومجاالتتتواجدبهااأحياء�صفيحيةاأومحالتلالأن�صطة؛

)22(
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اأو متداعية �صكنية اأحياء فوق وتجهيزات مرافق برمجة اإلى الت�صاميم وا�صعي لجوء -
�صفيحية،تفتر�صاإنجازهاالقيامبعمليةاإعادةالهيكلة؛

التقديرالمرتفعللحاجياتالتيعبرتعنهااالإداراتمقارنةمعاالمكانياتالمتوفرة؛ -

عدمتوفرر�صيدعقاريمخ�ص�صللمرافقالعمومية)23(. -

ولتجاوزهذهالو�صعيةتمان�صبتمجهوداتاالإدارةعلىحثالوزاراتالمعنيةعلىاقتناء
االأرا�صيالمخ�ص�صةللتجهيزات،وال�صعياإلىمبادلةاالأمالكالخا�صةمعاالأرا�صيالمخزنية
اأوالجماعية)24(،ثمحثالمالكينعلىا�صتغاللجزءمناأرا�صيهموفقالتنطيقت�صميمالتهيئة
وتخ�صي�صالجزءالمتبقىللتجهيزللمبرمجمقابلامتيازاتتحددعلىم�صتوىمعاملا�صتغالل
عليها تقام مبنية اأو عارية اأر�صية قطع من يقدمونه ما لقاء طابق معاإ�صافة االأر�ص)COS(

التجهيزاتالعمومية.

ب -    مرتكزات الحل التفاو�سي

يرتكزالحلالتفاو�صيفيالجانبالمنهجيعلىمقاربةت�صاوريةتتيحالتفاو�صمعالمالك
الإقامة االأرا�صي هذه من جزء عن تخليهم مقابل تحفيزية بدائل على المالي وفيالجانب
الهيكلي، الم�صتوى وعلى العمومية، المنفعة تحقيق العموميةبغر�ص والتجهيزات المرافق
واقع ت�صخي�ص من ابتداء عمليةالت�صوية تدبير م�صطرة بمبا�صرة اإليها عهد هياكل اإحداث تم
التجهيزاتالعموميةوتدقيقالحاجياتمنالمرافقوتحديداالأرا�صيالتييلزماالحتفاظبها
ثمو�صعاالإطارالمنهجيوالتقنيل�صيرالعمليةواأخيراتحديدطريقةمعالجةمنهجيةالتعاملمع

اال�صتثماراتالمقترحةفوقالعقاراتالتيا�صتعادالمالكحريةالت�صرففيها.

وزارةالداخليةالوكالةالح�صريةللدارالبي�صاءووزارةاإعدادالترابالوطنيوالتعميرواالإ�صكانوالبيئة،المفت�صية )23(
الجهويةللدارالبي�صاءالكبرى،تقريرحول»مقاربةجديدةلمعالجةاإ�صكاليةالمرافقالعموميةبواليةالدارالبي�صاء

الكبرى«،يوليوز2002.
دوريةالوزيراالأولرقم12/96بتاريخ26اأكتوبر1996ور�صالةوزيرالداخليةرقم399بتاريخ14ماي1996. )24(
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- على الم�ستوى المنهجي : 

اإطار والترا�صيوفي ال�صراكة من اإطار في ناجعة البحثعنحلول في التجربة انطلقت
تلعبه الذي اال�صتراتيجي الدور من وانطالقا ا�صتقباله، �صروط وتح�صين ت�صجيعاال�صتثمار

البنياتالتحتيةوالمرافقالقريبةمنحاجياتال�صكانفيتاأهيلالمدينة.

كماتوؤ�ص�صهذهالمنهجيةلمقاربةتعتمدعلىالمرتكزاتالتالية:
ت�صخي�صواقعالتجهيزاتالعموميةبالمدينةلتوفيرالمعطياتالكافيةالمتعلقةبتحديد -
المبرمجة اال�صتعماالت وتدقيق الت�صوية، بعملية المعنية للعقارات المواقعالجغرافية
المعنية االأرا�صي وتحديد المرافق من الحاجيات بهدفمراجعة التعمير وثائق في

بالحلالتفاو�صي؛
مراجعةالمقايي�صالمعتمدةلتحديدالم�صاحاتالمخ�ص�صةللمرافقالعموميةفي�صوء -

االإمكانياتالماليةالمتوفرةفيمدةزمنيةمحددة.
تحددالعنا�صرالتقنيةلت�صويةو�صعيةهذهالعقارات،المعتمدةمنلجنالت�صويةمناأجل -

طرحال�صيناريوهاتوالبدائلوالحلولالممكنة)25(؛
تحديدطريقةومنهجيةمعالجةاال�صتثمارالمقترحةفوقالعقاراتالتي�صي�صتعيدهالمالك -

الت�صرففيها؛
مخ�ص�صة اأرا�صي فوق المقترحة اال�صتثمارية الم�صاريع ملفات معالجة طريقة تحديد -
للتجهيزاتالعموميةمنخاللتحديداالأرا�صيالمعنيةبالتجهيزاتالمحتفظبهاعلى
للعنا�صر اأولي ت�صور وو�صع وعناوينهم، مالكها وتحديد الم�صحالطبوغرافي خريطة
التيمن�صاأنهاالتوثيقالر�صميوالقانونيلكلاتفاققانونيبيناالإدارةوالمالكينمعززا
ب�صيناريوهاتللتفاو�صتحظىبقبولكلاأع�صاءاللجنةثما�صتدعاءالمالكينللقاءاأولي

ل�صرحمنهجيةالمقاربة.

والتعمير الوطني التراب اإعداد ووزارة البي�صاء للدار الح�صرية الوكالة الداخلية وزارة تقرير من 2 رقم الملحق )25(
واالإ�صكانوالبيئة،المفت�صيةالجهويةللدارالبي�صاءالكبرى،تقريرحول»مقاربةجديدةلمعالجةاإ�صكاليةالمرافق
العموميةبواليةالدارالبي�صاءالكبرى«،يوليوز2002،يتعلقبالعنا�صرالتقنيةلت�صويةو�صعيةاالأرا�صيالمخ�ص�صة

للتجهيزاتالعموميةبالدارالبي�صاءالكبرى.
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- على الم�ستوى الهيكلي:  

الداخلية وزارة من تت�صكل التعمير بمديرية المركزي الم�صتوى على لجنة اإحداث تم
بالدار للتعمير الجهوية والمفت�صية والبيئة واالإ�صكان والتعمير الترابالوطني اإعداد ووزارة
البي�صاءولجنةمحليةيتراأ�صهاالوالياوالعاملوت�صمممثليالجماعاتوالوكالةالح�صريةللدار
المعنيةثمخلية الم�صالحالخارجية للتعميروكذامختلفممثلي الجهوية البي�صاءوالمفت�صية

تقنية،ت�صمتقنييكلالوزاراتالممثلةفياللجنةالمحليةالدائمة.

وقداأنيطتهذهاالأجهزةباالإ�صرافعلىا�صتدعاءالمالكالمعنيبالعقارعنطريقر�صالة
بموجبها يتم تعميرية تحفيزات مقابل معه للتفاو�ص المعنية العمالة عامل لهال�صيد يوجهها

التنازلعنجزءمنالعقارلفائدةالدولة.

وفيحالةتوافقجميعاالأطرافيتمعقداجتماعللجنةالمحليةتحترئا�صةالعاملالمعني
وبح�صورالمالكين،لتوثيقاالتفاقفيمح�صرموقععليهمنطرفاأع�صاءاللجنة،ويرفقذلك
بعقدهبةاإلىاإدارةاالأمالكالمخزنيةعلىاأنتتكلفكلوزارةبالملفالتقنيالخا�صبالعقار

الذييهمها.

ح�سيلة التجربة : 

اأ�صفرتهذهالتجربةوفقاللمقاربةالتفاو�صيةعننتائجح�صنةاأهمهامايلي:

ت�صل اإجمالية بم�صاحة العمومية للتجهيزاتوالمرافق تكوينر�صيدعقاريمخ�ص�ص -
اإلى23هكتارامنهامايقارب18هكتارا،خا�صةبالمرافقالمحتفظبهاو5هكتارات

مخ�ص�صةللمرافقغيرالمحتفظبها؛

المدينة، منها ا�صتفادت مرفقا 102 مجموعه بما م2. 30.000 تناهز مغطاة م�صاحة -
ال�صتقبال قابلة فارغة م�صاحات والباقي منجزا بت�صليمه المالكون تعهد ما منها

التجهيزاتالعمومية.
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القوات المدنية، كالوقاية االأخرى القطاعات بع�ص طلبات لتلبية جديدة مرافق توفير -
على التجهيزات بع�ص توزيع واإعادة االإدارية والمقاطعات االأمن الم�صاعدةودوائر

الم�صتوىالمجاليخا�صةبالن�صبةلقطاعالتعليموال�صحة؛
الم�صاهمةفياإنعا�صاال�صتثماراتوخلقعددهاممنمنا�صبال�صغلوذلكبالترخي�ص -

لمايزيدعن75م�صروعاي�صملال�صكنوال�صناعةواالأن�صطةوالخدمات؛
المفتر�ص�صرفهافي اعتماداتماليةمهمةكانمن الدولةمنتخ�صي�ص اإعفاءميزانية -

اقتناءماتمالح�صولعليهمناالأرا�صي؛
الم�صاهمةعلىالم�صتوىاالجتماعيفيتر�صيخروحالت�صامنبينمكوناتالمدينة؛ -
تاأكيدمفهومالم�صوؤوليةالم�صتركةللتعميربينجميعالفاعلينخوا�صوعموميين؛ -

االإدارة بين والت�صاور الحوار على تقوم الت�صاوري« »التعمير في عملية مقاربة تد�صين -
دعائم اإر�صاء اأجل من الجماعية والم�صاهمة القرب مبداأ وتعتمد والمجتمعالمدني

مجتمعمغربيمتما�صكومت�صامن.

اإكراهات وعوائق التجربة : 

رغمالنتائجاالإيجابيةفاإنهذهالتجربةلمتخلمن�صعوباتواإكراهاتاأهماالرف�صالمطلق
للتبادلالمحتملبينالمالكينالمعنيينوالملكالخا�صللدولةوت�صبتبع�صاالإداراتبالمعايير
التقنيةللتجهيزاتمماي�صيقمنفر�صالحلالتفاو�صيتقنياوتعددالمخاطبينفياالأرا�صي
المملوكةعلىال�صياعوكذا�صعوبةالتعرفعلىمالكاأومالكياالأرا�صيغيرالمحفظةوعدم
االأحيان تتجاوزفيبع�ص العقاراتبرهون العديدمن اإثقال ثم توفرعناوينبع�صالمالكين

قيمتهاالحقيقية.

ثالثا : في كيفية ا�ستعادة المالك لحرية الت�سرف في اأمالكهم
تما�صيامعماطرحتهاال�صت�صارةالم�صاراإليها�صابقامازالمو�صوعطريقةا�صتعادةالمالك
الأرا�صيهميثيراأكثرمن�صوؤالخا�صةحولمااإذاكانتهذهاال�صتعادةتتمتلقائياوبقةالقانون

اأوتحتاجاإلىاإجراءرفعاليد.
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 1 -  في الأ�سا�ص القانوني لإجراء رفع اليد

لقدداأبتالممار�صةعلىمطالبةالمالكينب�صرورةاالإدالءبوثيقةتثبترفعاليد،م�صلمةمن
االإدارةالتييتبعلهاالتجهيزالمعني،وذلكبمنا�صبةتقديمالمالكينلملفاتطلبالح�صول
ت�صرف ال�صتفادة ت�صترط التي 28 المادة من الثانية للفقرة تطبيقا وذلك اأواإذن رخ�صة على
يكون اأن على العامة، المنفعة اإعالن عن المترتبة االآثار فورانتهاء اأرا�صيهم في المالكين
ا�صتعمالهامطابقالالأغرا�صالمخ�ص�صةلهالمنطقةالواقعةفيها،اأياأنت�صتعمللغر�صعمراني
غيرتلكالمعنيةباإعالنالمنفعةالعامةالمن�صو�صعليهافيالبنود3و4و6و12منالمادة19

منالقانونرقم12-90االآنفالذكر.

له المخ�ص�ص للغر�ص بالمطابقة 20469 رقم اأعاله اإليها الم�صار الدورية ح�صب والمراد
المنطقةالتيتقعفيهااال�صتعماالتلغر�صعمرانيغيرتلكالمعنيةباإعالنالمنفعةالعامة.

ويمكنالوقوفاأي�صاعلىاإجراءرفعاليدمنخاللبع�صالمن�صوراتال�صادرةعناالإدارة
المركزيةالتيكانتتحتاالإدارةالمعنيةعلىعدمالتفريطفياالأر�صدةالعقاريةبوا�صطةرفع
اليداأوتطلبمنالوكاالتالح�صريةاالأخذبعيناالعتبارم�صاألةالحفاظعلىالمرافقالمبرمجة
فيوثائقالتعميروخا�صةتلكالمتعلقةبالتعليموالتكوينكلمادعتال�صرورةاإلىذلكتفاديا

للم�صبالحاجياتالم�صتقبليةلل�صكان)26(.

بيداأنفر�صهذااالإجراءيبقىمفتقدالالأ�صا�صالقانونيوذلكلعدةاعتباراتمنها:

العتبار الأولي�صتخل�صمنمنطوقالمادة28نف�صهاوالتيتوؤكدعلىالفوريةفيا�صتعادة -
اأرا�صيهموتخولهمحقا�صتعمالهاطبقالالأغرا�صالمخ�ص�صةلها المالكللت�صرففي
المادة هذه في اإليه ي�صر لم اآخر اإجراء الأي حاجة دونما فيهاوذلك الواقعة المنطقة
اأوفيغيرها،بمايفيداأنهذهاال�صتعادةتكونبقوةالقانونوالتتوقفعلىاأينوعمن

التدخلمناأيجهةكانت.

التربية اإعدادالترابالوطنيوالبيئةوالتعميرواالإ�صكانووزارة FIL -811 /06403بينوزارة دوريةم�صتركةعدد )26(
الوطنيةتحتعدد59بتاريخ24يوليوز2000،اأوتلكالمن�صوراتال�صريحةفيمطالبةاالإدارةالمعنيةبالكفعن

القيامباإجراءرفعاليددوريةالوزيراالأولتحتعدد12/96)29اأكتوبر1996(.
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العتبار الثانيي�صتفاد�صمنيامنخلواالإطارالقانونيالمنظملعملالوكاالتالح�صرية -
مناأياأ�صا�صقانونييلزماأ�صحابهذهاالأرا�صيوغيرهاباإدالءبوثيقةمنقبيلرفعاليد
ممايعر�صاأيقراربرف�صت�صليماالإذناأوالرخ�صةبمبررعدماالإدالءبهذااالإجراءتحت

طائلةعدمالم�صروعية.

اأماالعتبار الثالثفهواأنرفعاليديدخالفينطاقالحدمنالملكيةاأومنممار�صتها -
باعتباره�صرطاجديدامنال�صروطالمقيدةللحقفيالملكيةوالتييجباأنتت�صمنفي
القانونطالمااأنالد�صتورربطايحدمننطاقالملكيةاأومنممار�صتهبالقانونوحده.

وبمااأنالعملياتالتيي�صتوجبهااإعالنالمنفعةالعموميةالمن�صو�صعليهافيالمادة28
لمتتموفقماهومن�صو�صعليهفيالن�صو�صالت�صريعيةوالتنظيميةوالتيتعنيو�صعاليدوالتي
التكتملاإالبا�صتكمالم�صطرةاالقتناءاأونزعالملكيةفاإنهالمجالللحديثعناإجراءيتعلق

برفعيدلميتمو�صعهابعدمماتنعدمفيهالحاجةاإلىهذااالإجراء.

ق�صية في بالرباط االإدارية اال�صتئناف محكمة حكم حيثيات في جاء ال�صدد هذا وفي
28من المادة لمقت�صيات معه»حيثطبقا قنطريومن البلديلبركان�صدحماد المجل�ص
اإجرائياوواقعيا التهيئةدونتفعيله التعميرفاإنمرورع�صر�صنواتعلى�صدورت�صميم قانون
ا�صت�صدارحكمق�صائيب�صاأن اإلى الت�صرففياأرا�صيهمدونماحاجة ا�صتعادة يخولللمالك
ذلكمالميتعلقاالأمربوجودقراراإداريقابلللطعنعنطريقاالإلغاءوالحالاأنالم�صتاأنف
عليهالتم�صمنالمحكمةالحكمعلىالجماعةبرفعاليدعلىالعقاررغماأنهلميثبتو�صع

يدهاعليهفكانالحكمالم�صتاأنفغير�صائبعندماق�صىبخالفذلك«)27(.

هذاالخيارهواآخرماانتهىاإليهتوجهاالدارةفيالتعاملمعهذهالق�صيةبحيثتمتكري�صه
)28( المدينة و�صيا�صة والتعمير ال�صكنى وزارة من المو�صوع في �صادرة دورية اآخر بمقت�صى

حكممحكمةاال�صتئنافاالإداريةبالرباطفيقرارهاعدد1945الموؤرخفي2013/5/14ملفعدد6/13/197في )27(
ق�صيةالمجل�صالبلديلبركان�صدحمادقنطريومنمعه.

الدوريةعدد20469بتاريخ10دي�صمبر2012ال�صادرةفيالمو�صوعمنوزارةال�صكنىوالتعميرو�صيا�صةالمدينة. )28(
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اإليه)29(وتواترفي المرفوعة النزاعات ت�صوية المملكةفيمقررات وترجمتهمقرراتو�صيط
االأحكامالق�صائية.

فينف�صهذاالمنحىاتجهتموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةحيثجاءفياإحدىحيثياتاأحد
ن�صر تاريخ على �صنوات ع�صر لمرور واعتبارا تقدم ما اإلى باال�صتناد اأنه »وحيث مقرراتها،
الت�صميم ت�صمنه الذي التخ�صي�ص من محررا اأ�صبح قد عقارالم�صتكين فاإن التهيئة ت�صميم
اإداري. ترخي�ص اأو اإ�صهاد اإلى حاجة اآليةودونما وب�صورة القانون بقوة وذلك المذكور
ويكونونبذلكمحقينفيالت�صرففيحلعما�صبقتخ�صي�صهكمرفقعموميلميتماإنجازه

داخلاالأجلالمحدد.)30(

اإلزامابغيرملزم،كمااأنالجهةالتيتدر�صملفات والخال�صةاأنمو�صوعرفعاليديعتبر
طلباتالح�صولعلىالرخ�صغيرمخولةقانونابفر�صهذااالإجراءواأنالقطاعالذييتبعله
التجهيزالمعنيغيرملزمهواالآخربت�صليماأومنعت�صليماإجراءمنهذاالنوعماعدافيحالة
وحيدةوهيعندماتكونهذهاالإدارةقدو�صعتيدهابطريقةقانونيةعلىالعقارالمعنيوبدا

لهااأنتعودعنذلكل�صببمناالأ�صباب.

 2 -    في الجهة المخت�سة بتمكين المالك من ا�ستعادة الت�سرف في ملكيتهم

بالقيامبهذا المخت�صة الجهة الت�صاوؤلكذلكبخ�صو�ص يثار اليد اإ�صكالرفع بعدمناق�صة
االإجراءومدى�صالحيةالوزيرالو�صيعنالقطاعالذييتبعلهالتجهيزالمعنيفيالقيامبذلك

خا�صةفي�صوءتعددالمتدخلينوتباين�صالحياتهمبينماهوتقريريوماهوا�صت�صاري.

وبهذاالخ�صو�صنكوناإزاءثالثحاالتهي:

الإنجاز الالزمة العمليات تبا�صر اأن دون العامة المنفعة عن االإعالن انتهاء حالة -
تلقائية تكون اال�صتعادة اأن طالما جهة اي لتدخل نحتاج ال التجهيزاتيحث هذه

وبقوةالقانون؛
موؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،مقرربت�صويةالنزاعوحفظالملففيالملفعدد1705/12. )29(

موؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،مقرربت�صويةالنزاعوحفظالملففيالملفعدد12/1705الم�صاراإليه�صابقا. )30(
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حالةا�صتعادةالمالكالأرا�صيهموتقديمطلباتللح�صولعلىاإذناأورخ�صةال�صتعمالها -
طبقاللتخ�صي�صالمجاوروهناتكونالجهةالمخت�صةهيرئي�صالمجل�صالجماعيمع

مراعاةاالخت�صا�صاتالم�صندةللوكاالتالح�صريةب�صاأناإبداءالراأيالملزم؛

حالة�صروعاالإدارةفيو�صعيدهاطبقالالإجراءاتالقانونيةمنقبلاالإدارةالمعنيةثم -
بدالهذهاالأخيرةالتراجععنذلكل�صببمناالأ�صبابحيثنكونهنااأماماأمكانيةرفع

اليدمنالجهةالتيبا�صرتو�صعها�صواءقطاعوزارياأومجل�صجماعي.

وفقاللمبادئالعامةللقانونوتبعالقاعدةتوازياالأ�صكال،فاإنالجهةم�صدرةالقرارهي
التييعودلهاالتراجععنهفيالحالةالتيتكونقدبا�صرتتنفيذه.

منجهةاأخرىفاإندورالوزيرالو�صيعلىالقطاعالمعنيينح�صرفيالم�صاركةفياإعداد
القراراالإداريالمتمثلهنافيالمر�صومالذيي�صادقبموجبهعلىت�صميمالتهيئة.

القانوني المركز على تاأثيرها يتوقف تح�صيرية اأعمال بمثابة الوزير هذا م�صاهمة فتكون
للمالكعلىاعتمادهامنقبلالجهةالمخت�صةباإ�صدارالمر�صوم.

غيراأنهوفيحالةال�صروعفيالقيامبالعملياتالالزمةالإنجازالتجهيزاتالمذكورة،من
خاللال�صروعفيو�صعاليدعبرم�صطرةاالقتناءاأوعنطريقم�صطرةنزعالملكية،فاإنالجهة
المخت�صةهاهناهيالجهةالمعنيةبمبا�صرةهذهالم�صطرةفيكونرفعاليدم�صروطبو�صعها

اأوالومنقبلالجهةالمخوللهابذلك.

والتفوتناالفر�صةاأننذكراأنو�صعاليدمنالناحيةالقانونيةهوالذييتموفقاللم�صاطر
القانونيةاأماما�صواهافاليعدوكونه�صورةمن�صوراالعتداءالمادي.

رقم الملف في 790 رقم فيحكمها بوجدة االإدارية المحكمة ق�صت ال�صدد هذا وفي
1435موافق2013/11/19باأحقيةالجهةالمدعيةفيا�صترجاع 15منمحرم 6.13.34بتاريخ

عقارهابعدانتهاءاالثارالمترتبةعنت�صميمالتهيئة،حيثجاءفيحيثياته»حيثتبعالما�صطر
اأعاله،وبالنظراإلىكونال�صركةالمدعيةقدتملكتالعقارالمدعىفيه،بعدانتهاءاآثارت�صميم
�صكنيةح�صب تجزئة الإن�صاء ترخي�ص على بالح�صول واأنطلبها بركان لبلدية القديم التهيئة
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التخ�صي�صالم�صمنبم�صروعالتجزئةالجديدهوبمثابةطلبرفعاليدمنالتخ�صي�صالقديم
وبالنظراإلىمخالفةالمجل�صالمدعىعليهلمقت�صياتالمادة  28منالقانونالمتعلقبالتعمير

فاإنطلبالمدعيةهوطلبوجيه.«

 3 -  انتهاء اآثار اإعالن المنفعة العامة في م�سروع اإ�سالح مدونة التعمير

في�صوءاالإ�صكالياتالمثارةواأخذابعيناالعتبارللخال�صاتالتقييميةلتطبيقالمقت�صيات
القانونيةالمعمولبهاقدمتم�صاريعاإ�صالحالمنظومةالقانونيةللتعميرجملةمنالحلوللهذه
االإ�صكاليةتتعلقاأ�صا�صابجعلاالأجلغيرمحدودبالن�صبةلالرتفاقاتالمتعلقةبتخطيطال�صبكة
المرافق باإنجاز االدارة عن عو�صا للقيام للمالك وفتحالمجال الموا�صالت وطرق الطرقية
والتجهيزاتالمبرمجةعلىاأرا�صيهمعندان�صرامن�صفمدةاأجلالمنفعةالعموميةاأيخم�ص
)5(�صنواتوالتقدمبطلباقتناءاالأر�صبعدمرور�صبع)7(�صنواتمنهذااالأجلاأوالقيام

برفعاليدعندمرور�صنةاأخرىمنتقديمالطلب.

لذلكن�صم�صروعالقانونرقم12.37المتعلقبمدونةالتعميرفيالمادة64على:

ا�صتثناءاالرتفاقاتالمتعلقةبتخطيطال�صبكةالطرقيةوطرقالموا�صالتالتيتبقى�صارية -
والطرق ال�صبكة هذه على تغييرات اإدخال حالة في اإال المدة، تحديد المفعولدون
المنفعة اإعالن عن المترتبة االآثار تنتهي التي منالتجهيزات التهيئة، ت�صميم بموجب
العامةبخ�صو�صها،عندانق�صاءاأجلع�صر�صنوات،يبتدئمنتاريخن�صرالن�صالقا�صي

بالم�صادقةعلىالت�صميمالمذكوربالجريدةالر�صمية.

ابتداءمن �صنواتتحت�صب ان�صراممدةخم�ص)5( بعد االأرا�صي، المجاللمالك فتح -
التجهيزات بع�ص الإنجاز التهيئة، ت�صميم على بالم�صادقة القا�صي ن�صرالن�ص تاريخ
العامة،خا�صةالتجهيزاتالمتعلقةبالتعليموال�صحة،بدلاالإدارةالمخ�ص�صةلهاالقطعة
االأر�صية،وذلكطبقالل�صروطالمحددةمنقبلاالإداراتالمعنيةوبعدا�صتطالعراأي
الوكالةالح�صرية.ف�صالعناإمكانيةتقديمهمطلبالالإداراتمناأجلاقتناءاأرا�صيهمبعد
ت�صميم على القا�صيبالم�صادقة الن�ص ن�صر تاريخ من ابتداء �صنوات �صبع اأجل ان�صرام
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التهيئة.وعندمايتبينلهذهاالإدارات،اأنهالنتتمكنمناقتناءهذهاالأرا�صي،داخلاأجل
المالك لفائدة اليد �صهادةرفع بت�صليم تقوم اإليها، الطلب تاريختوجيه �صنةواحدةمن

المعنيينوتكونهذهال�صهادةملزمةللغير)31(.

والتجهيزات  والف�ساءات  المرافق  مع  للتعامل  جديد  منظور  اأجل  من  رابعا : 
العمومية

بالتعمير المتعلق 12.90 رقم القانون من 28 المادة تطبيق تقييم خال�صات �صوء في
وا�صتح�صاراللجوانباالإيجابيةفيالممار�صاتالف�صلىكماابانتعنهاتجربةالدارالبي�صاء
مقاربة اقتراح يمكن التعمير، منظومة اإ�صالح م�صاريع في المدرجة ومراعاةللم�صتجدات

جديدةفيالتعاملمعاإ�صكاليةالمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزاتالعمومية.

وهيمقاربةتنطلقمنالمبادئالعامةلمفهومالتعميرالت�صاوريالقائمعلىالتفاو�صمع
وتعمير تهيئة في المواطنين مع الت�صارك على وكذا والخوا�ص العموميين جميعالمتدخلين
الف�صاءالعموميبمايوؤمنمنجهةالمنفعةالعموميةالقائمةعلىتوفيراإطارعي�صكريموالئق
ومنا�صب،ومنجهةثانيةعلىتحقيقعدالةعمرانيةوعقاريةتتيحم�صاهمةالجميعكلعلى
نف�ص في وتتيح التمدن، تكاليف تقا�صم العموميةومنها التكاليف تقا�صم في ا�صتطاعته قدر
الم�صافة القيمة من الجميع،كلح�صبم�صاهمته، بين الم�صاواة قدم على اال�صتفادة الوقت

الناتجةعنالتدخلالعموميفيميدانالتعمير.

ويقومهذاالمنظورعلىمايلي:

اعتمادمفهومالتعميرالتفاو�صيعو�صالتعميرالتنظيمي؛ -
فيهم بمن الخوا�ص قبل من تحقيقها اإمكانية لت�صمل العمومية المنفعة مفهوم تو�صيع -

مالكياالأرا�صيالموؤهلةال�صتقبالهذهالتجهيزات؛
مراجعة�صبكةمعاييرالتجهيزاتالعموميةواإدخالالعقارمنحيثتوفرهوكلفته�صمن -

�صروطتقديرالحاجيات؛
المادة46منم�صروعالقانونرقم12.37الم�صاراإليه�صابقا. )31(
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اإعطاءحوافزتعميريةللمالكلكيينخرطوافيمبادرةاإقامةالمرافقوالتجهيزاتالالزمة -
باأنف�صهماأوبت�صاركمعالقطاعالخا�صوفقالدفترتحمالتمعينةوب�صرطا�صتغاللهالمدة
معينةلقاءت�صلماأثمنةعنالخدماتالمقدمةوفقماهومعمولبهب�صاأنالطرقال�صيارة؛

توحيدجميعالمتدخلينفيميدانالتجهيزاتالعموميةباإحداثوكالةوطنيةللتجهيزات -
العموميةيوكلاإليهااالإ�صرافعليهامنالبرمجةاإلىاالإنجاز؛

تنويعطرقالح�صولعلىالعقاراتالالزمةللمرافقوالتجهيزاتالعمومية؛ -

اإيجادم�صادرجديدةلتمويلاإقامةهذهالتجهيزاتباحت�صابجزءمنهافيثمنبيعالمتر -
المربعبالتجزئاتالم�صتفيدةمنها؛

تخ�صي�صجزءمنالقيمةالم�صافةالتييتماإحداثهابمقت�صىوثائقالتعميرلتمويلاإنجاز -
هذهالتجهيزات؛

اإحداث�صندوقوطنيلتمويلاالحتياطالعقاريالعموميالالزمللتجهيزاتالعمومية، -
ي�صملفيمداخيلهعلىثلثالقيمةالم�صافةالتيتحدثهاوثائقالتعميرون�صبةمنثمن
المترالمربعفيالبقعالمجاورةلهذهالتجهيزاتيتمتحديدهاوفقالمعاييرمو�صوعية

والباقيمنالميزانيةالعامة؛

الجديدة المناطق في خا�صة العمومية التجهيزات اإنجاز لتمويل �صيغة عن البحث -
ال�صكنية والمجموعات التجزئات اأذون ت�صليم في ال�صروع للتعميرقبل المفتوحة

وتراخي�صالبناء.



اآثار اإعالن المنفعة العامة  
على �سوء المادة 28 من قانون التعمير  

بين الواقع والقانون  
العربيمحمدمياد
باحثفيالمجالالعقاريوالعقودالمدنية

 بدايةاأرىمنالالزماأناأتقدمبال�صكرالجزيلاإلىموؤ�ص�صةالو�صيطعلىح�صناختيارها
لمو�صوعاليومالدرا�صيهذا،الأنهمو�صوعيختلطفيهالحقوقيبماهواإداريبماهومرتبط

بالمالالعام،وكذاالحكامةوح�صنالتدبير.

والغرو،اأنتقريرو�صيطالمملكةل�صنة2012اأعادالنقا�صبقوةحولالمادة28منالقانون
رقم12.90المتعلقبالتعميرال�صادربتنفيذهالظهيرال�صريفرقم1.92.31بتاريخ17يونيو1992،
عن الدفاع االأ�صا�صية منمهامها د�صتورية موؤ�ص�صة المملكة و�صيط موؤ�ص�صة اأن يعلم والكل

ال�صرعيةفينطاقالعالقةبيناالإدارةوالمرتفقين،واالإ�صهامفيتر�صيخ�صيادةالقانون...)1(

القا�صي الن�ص يعتبر اأنه على تن�ص اأعاله 28 المادة باأن التذكير من االإطارالبد هذا وفي
بالموافقةعلىت�صميمالتهيئةبمثابةاإعالنباأنالمنفعةالعامةت�صتوجبالقيامبالعملياتالالزمة

الإنجازالتجهيزاتالمتعلقةب:

الف�صل162منالد�صتور. )1(

العرو�س المقدمة
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حدودالطرقالواجبالحفاظعليهااأوتغييرهااأواإحداثها؛ • 

المختلفة المباحة والم�صاحات االألعاب وميادين العامة الخ�صراء الم�صاحات حدود • 
عليها الحفاظ الواجب والفلكلورية الثقافية للتظاهرات المخ�ص�صة كالم�صاحات

اأوتغييرهااأواإحداثها؛

حدودالم�صاحاتالمخ�ص�صةلالأن�صطةالريا�صيةالواجباإحداثهااأوتغيرها؛ • 

المواقعالمخ�ص�صةللتجهيزاتالعمومية؛ • 

دوائرالقطاعاتالواجباإعادةهيكلتهااأوتجديدها. • 

تبتدئمنتاريخ 10�صنوات انق�صاء العامةعند المنفعة اإعالن المترتبةعلى وتنتهياالآثار
ن�صرالن�صالقا�صيبالموافقةعلىت�صميمالتهيئةفيالجريدةالر�صمية،واليجوزالقيامباإعالن
قبل الذكر، للتجهيزاتاالآنفة المخ�ص�صة بالمناطق يتعلق فيما نف�صه، للغر�ص العامة المنفعة

ان�صرام10�صنوات.

وعندماي�صتعيدمالكاالأرا�صيالت�صرففياأرا�صيهمفورانتهاءاالآثارالمترتبةعلىاإعالن
المنفعةالعامة،يجباأنيكونا�صتعمالتلكاالأرا�صيمطابقاللغر�صالمخ�ص�صةلهالمنطقة

التييقعفيها.

وقدجاءفيهذاالتقريرباأنمفعولالتخ�صي�صالذير�صدللمنفعةالعامةح�صبت�صميم
التهيئة،اليمكنباأيحالمناالأحوالاأنيتجاوزالمدةالتيحددهاالقانونفي10�صنوات
بداأمنتاريخن�صرالمر�صومال�صادرفيالمو�صوع.وبعدهذهالمدة،فاإنالعقار،ي�صبحوب�صفة
اآليةوبقوةالقانون،محررامنالتخ�صي�صالذيت�صمنهالت�صميمالمذكور،ودونماحاجةاإلى

ترخي�صاإداري.

لالحتفاظ قانونية و�صيلة تعتبر المادة هذه اأن الإداريين من  جانب  لدى  ال�سائد  العتقاد  اإن 
اإلىجانبالمرافقالمحلية.فيما ببع�صالعقاراتمناأجلقيامالدولةبالتجهيزاتالعمومية
اعتبرهابع�صالفقهمنالموادالقانونيةالتيو�صعتفييدال�صلطاتالعموميةلخلقتوازنبين
اخت�صا�صاتالجماعاتالترابيةوال�صلطاتالعموميةفيمجالالتهيئةالعمرانية،ذلكاأنهذه
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المادةفيعمقهاترمياإلىفر�صعلىهذهالجماعاتالترابيةاالأخذبعيناالعتبارالتجهيزات
العمومية)2(اإلىجانبالتجهيزاتالجماعية،وال�صيماتلكالواردةفيالفقرة6منالمادة19

منقانونالتعمير)3(.

اأبريل 16 ظهير عك�ص التهيئة، ت�صميم يعرف لم القانون هذا اأن به التذكير يجب ومما
واتجاه عر�ص يحدد الطرق لت�صفيف عام ت�صميم باأنه منه، 6 الف�صل عرفه الذي   1914 )4(،

ومناطق والحدائق الخ�صراء المناطق مواقع وتحديد الجديدة والطرق الم�صتعملة الطرق
الت�صجيروال�صاحاتالحرةالتي�صتحدثواالرتفاقاتالتيتو�صعلفائدةاالأمنالعاموال�صحة

وال�صيروالجمالية.

وا�صتنادااإلىماذكرعرفالق�صاءاالإداريالمغربيالت�صميمالمذكورباأنه يعد مرجعا  لبيان 
تخ�سي�ص مختلف المناطق بح�سب الغر�ص الأ�سا�سي الذي يجب اأن ت�ستعمل له اأو  طبيعة الن�ساطات 
اأنهدليل اأو ال�سكن والتجارة وال�سياحة  والزراعة.)5( اأن تمار�ص فيها من قبيل  التي يمكـن  الغالبـة 
لترجمةتوجهات العمرانيواأداة الح�صريوالتو�صع التخطيط العموميةفيمجال لل�صلطات
التنظيمية لتحديداالإجراءات واأداة الواقع، اأر�ص على الح�صرية للتهيئة التوجيهي المخطط

المتعلقةبعمليةالتعميروكيفيةا�صتعمالاالأرا�صي.)6(

اإالبعدالم�صادقةعليهبمقت�صىمر�صومبناءعلى الغير واليكونهذاالت�صميمنافذاتجاه
مبادرةمنال�صلطةالحكوميةالمكلفةبالتعمير،ون�صرهبالجريدةالر�صمية.

)2( Pascal PLANChET : Droit de l’urbanisme et protection du patrimoine ; Edition 2009, Le Moniteur, 
France, p. 92 .

والتجهيزات وتوابعها الحديدية ال�صكك كتجهيزات العامة للتجهيزات المخ�ص�صة »المواقع الفقرة هذه تن�ص )3(
ال�صحيةوالثقافيةوالتعليميةوالمبانياالإداريةوالم�صاجدوالمقابر.«

من�صوربالجريدةالر�صميةبال�صيغةالفرن�صيةعدد78بتاريخ24اأبريل1914،�ص271ومايليها. )4(

حكمالمحكمةاالإداريةبالرباطرقم3752بتاريخ18اأكتوبر2012فيالملفعدد2009/5/286من�صورعلىموقع )5(
وزارةالعدلوالحريات.

حكمالمحكمةاالإداريةبوجدةعدد00.87بتاريخ2000.06.07من�صورمنطرفاأحمداأجعون:»الدليلالقانوني )6(
والق�صائيللتعميروالبناء«،من�صوراتمجلةالحقوق،�صل�صلةاالأعدادالخا�صة،رقم5،�صنة2013،�ص410 .
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ويكونهذاالمر�صومقابالللطعناأماممحكمةالنق�صطبقالمقت�صياتالمادة9منالقانون
رقم41.90المحدثةبموجبهالمحاكماالإدارية.)7(

ويهدفت�صميمالتهيئةمنبينمايهدفاإليهاإلى:
تحديدالمناطقالتييحظرفيهاالبناء؛ -

حدودالطرق؛ -
تخ�صي�صمناطقمعينةلالأن�صطةاالقت�صاديةواالجتماعيةوال�صياحيةوال�صناعيةوال�صكنية -

والتجهيزاتالعموميةوالجماعية.....

وتحددمدة�صالحيةت�صاميمالتهيئةفي10�صنواتتبتدئمنتاريخن�صرالن�صبالجريدة
الر�صميةطبقاللمادة28منقانونالتعمير.

وعلىهذااالأ�صا�صيكونال�صببالغائيالإعدادت�صميمالتهيئةنبيالويهدفاإلىالم�صلحة
العامة،غيراأنهذاالينفياأنالتطبيقال�صيئفيبع�صاالأحيانلهذهالمادة،نتجوينتجعنه�صرر
ماديومعنويللمرتفقين،�صواءكانوااأ�صخا�صاعامة)اإداراتعموميةاأوترابيةاأوموؤ�ص�صات

عمومية(اأواأ�صخا�صاذاتيين.

وهذاراجعباالأخ�صاإلىالقراءةغيرالد�صتوريةوالحقوقيةلهذهالمادة،وعدماال�صتيعاب
التاملالآثارالقانونيةلتنفيذوثائقالتعميرعلىالمحيطاالجتماعيواالقت�صادي،كما�صنبينمن

خاللالف�صلينالتاليين:

للمفهوم  التعمير  مجال  في  المتدخلة  الإدارة  ا�ستيعاب  مدى   : الأول  الف�سل 
الد�ستوري والحقوقي لحق الملكية

تفر�صالمادة2منقانونالتعميرعلىاالإدارةالمكلفةبالتعميرعنداإعدادمخططتوجيه
المجاالت في مكوناتها بين القائم الترابط ب�صبب اإجمالية بدرا�صة القيام العمرانية التهيئة

االقت�صاديةوالتجاريةواالجتماعية.

2005/1/291من�صورعلىموقع الملفعدد 2006في يناير 19 بتاريخ 77 بالرباطرقم حكمالمحكمةاالإدارية )7(
وزارةالعدلوالحريات.
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وهذايعنياأنالم�صرعوبطريقة�صمنيةيلزماالإدارةاأنت�صتح�صرجميعالجوانبعنداإعداد
وثائقالتعمير،�صواءماتعلقبالجانباالجتماعياأواالقت�صاديوباالأخ�صالجانبالحقوقي،
تما�صيامعالحقوقالم�صمونةبقوةالد�صتوراأواالتفاقياتالدوليةكما�صادقعليهاالمغرب،
خا�صةواأنهطبقالديباجةالد�صتورفاإنالمملكةالمغربيةتوؤكدوتلتزمبحمايةمنظومتيحقوق
االإن�صانوالقانونالدولياالإن�صانيوالنهو�صبهما،واالإ�صهامفيتطويرهما؛معمراعاةالطابع

الكونيلتلكالحقوقوعدمقابليتهاللتجزيئ.

فهلفعاليتما�صتح�صاركلماتمتخ�صي�صبع�صالمناطقللتجهيزاتالعموميةفيوثائق
اأو الدولة لفائدة العقارات بع�ص ملكية نقل اإمكانية من ذلك على يترتب ما مع التعمير،

الجماعاتالترابية،هذاما�صنحاولالوقوفعليهمنخاللالفقراتالتالية:

الفقرة الأولى : القراءة الد�ستورية لحق الملكية  

تن�صالمادة35منالد�صتورعلىاأنهي�صمنالقانونحقالملكية،ويمكنالحدمننطاقها
وممار�صتهابموجبالقانون.

وقدحددالد�صتورنف�صهال�صروطالتييمكناأنتكونمبرراللحدمننطاقاأوممار�صةحق
الملكيةوالمتمثلةاإجماالفيوجودمتطلباتالتنميةاالقت�صاديةواالجتماعيةللبالد.

وحينوجودهذهالمبرراتاليمكنحرمانالمالكمنملكيتهاإالبعداتباعاالإجراءات
القانونيةالالزمةومنها�صلوكم�صطرةنزعالملكية.

لم�صا�صها فاإنهاذاتطابعجوهري العام، النظام اإنكانت�صكليةومن الم�صطرة اإنهذه
بحقعينيود�صتوريوهوحقالملكية،تمار�صتحتاأعينومراقبةال�صلطةالق�صائية،اإذاأن
اأوحكمق�صائينهائييتمتقييدهفي اإالبر�صىالمالك الملكيةالتنقللفائدةنازعالملكية

ال�صجالتالعقاريةمتىكانالعقارخا�صعالقانونالتحفيظالعقاري.
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وهناالبدمناأناأفتحقو�صا،ذلكاأنالن�صالمعتمدفيالد�صتورفي�صيغتهالفرن�صيةجاءفيه
 Le droit de la propriété est garanti دوناأنيحددمنطرفاأيةجهة،عك�صالن�صالعربي

اأنهح�صبالن�صالفرن�صيفاإنحق اأنهي�صمنالقانونحقالملكية،وهذايعني الذيجاءفيه
الملكيةيحميهالد�صتورنف�صه،اأمابالن�صبةللن�صالعربيفالحمايةموكولةللقانوناأيالت�صريع

ال�صادرعنالبرلمان.

ومماينبغياالإ�صارةاإليهاأنم�صروعالد�صتورالمغربيل�صنة1908كانمتقدمافيمجالحماية
الملكيةالخا�صة،ذلكاأنالمادة23منهن�صتعلىاأنكلمغربياآمنعلىمالهوملكه،فال
ي�صوغلهيئةالحكومةاأنتاأخذمناأحدملكهاإالاإذاكان�صرورياللمنفعةالعامة،ويكونذلك
بقرارمنتدىال�صورىوم�صادقةال�صلطانكتابة،ويدفعل�صاحبالملكثمنهالحقيقي�صلفا.

وهنانرىعبقريةاالإن�صانالمغربيمنحيثحمايةحقالملكيةوكذااعتبارالتعوي�صعن
نزعالملكيةبمثابةثمنحقيقيولي�صتعوي�صاثماأنالثمنيدفعل�صاحبهقبلنقلالحيازةاأو
مع متقدمابالمقارنة يكون التاريخي اإطاره في و�صع اإذا ن�ص وهذا الملكية. لنازع الملكية

الد�صاتيرالمقارنة.

وقدتمالتاأكيدعلىهذااالتجاهمنخاللمن�صورال�صدراالأعظمبتاريخفاتحنونبر1912
الذييفر�صعلىكلمالكجديدالقبولبنزعالملكيةلفائدةالمخزناإذادعتال�صرورةاإلى

اإنجازبع�صالم�صروعاتالعمومية.

اأماعلىالم�صتوىالق�صائي،فاإنالق�صاءاالإدارياليترددفيت�صبيباأحكامهبالقولاإنحق
الملكم�صموند�صتوريااليجوزالم�صا�صبهاإالفياإطاراالإجراءاتالمقررةقانونا،غيراأنه
فياإطارالموازنةبينال�صالحالعاموالخا�صوحمايةالمالالعامالي�صتجيبلطلبالطردفي

دعاوىاالعتداءالماديواإنماي�صتعي�صعنهبالتعوي�صالم�صتحقلجبرال�صرر.)8(

حكمالمحكمةاالإداريةبوجدةرقم2001/146بتاريخ28نونبر2001فيالملفرقم2000/113،راجعموؤلفنا )8(
وتب�صير اإعالم �صل�صلة المادي(«، )االعتداء العقارية الملكية على ا�صتيالءاالإدارة دعاوى في الق�صائي »العمل

الم�صتهلكرقم6،مطبعةاالأمنية-الرباط،�ص123.
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الفقرة الثانية :القراءة الحقوقية لحق الملكية  

بالحقوق الم�صاواة قدم على والمراأة الرجل يتمتع باأنه الد�صتور من 19 الف�صل في جاء
والحرياتالمدنيةوال�صيا�صيةواالقت�صاديةواالجتماعيةوالثقافيةوالبيئيةالواردةفيهذاالباب
منالد�صتور،وفيمقت�صياتهاالأخرى،وكذافياالتفاقياتوالمواثيقالدولية،كما�صادقعليها

المغرب،وكلذلكفينطاقاأحكامالد�صتوروثوابتالمملكةوقوانينها.

وهذايعنياأند�صتورالمغربالحالياأخذبالتق�صيمالرباعيللحقوق:
اأوالالحقوقالمدنية، -
ثانياالحقوقال�صيا�صية؛ -

ثالثاالحقوقاالقت�صاديةواالجتماعية؛ -
ثمرابعاالجيلالجديدمنالحقوقاأيالحقوقالثقافيةوالبيئية. -

وي�صنفعادةحقالملكية�صمنالحقوقاالقت�صاديةواالجتماعيةلالإن�صان.

والمبداأالمعولعليه�صواءفيالمادة17مناإعالنحقوقاالإن�صانوالمواطنبفرن�صابتاريخ
17مناالإعالنالعالميلحقوقاالإن�صانال�صادربتاريخ  10دجنبر 1789،والمادة 26غ�صت

1948،والمادة21مناالتفاقيةاالأمريكيةلحقوقاالإن�صانبتاريخ22نونبر  1969،والمادة14

منالميثاقاالإفريقيلحقوقاالإن�صانوال�صعوبال�صادر�صنة1981،هواأنحقالملكيةحق
مقد�صاليجوزتجريداأحدمنملكهتع�صفا.

االأمم منظمة لقيام الرئي�صية االأهداف اأحد كان االإن�صان، حقوق تاأمين اأن يعلم والكل
المتحدة�صنة1945.

هذه كل تمانع لم العامة، والم�صلحة العامة الم�صلحة بين التوازن خلق اإلى ال�صعي وفي
تعوي�ص دفع �صريطة العامة، المنفعة تحققت متى الملكية نزع الدولية العهود او االتفاقيات

عادلللمنزوعةملكيتهيحددبالترا�صياأوبمقت�صىحكمق�صائي.
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الفقرة الثالثة : مفهوم ومدى حق الملكية طبقا للقواعد العامة  

جاءفيالمادة14منالقانونرقم39.08يتعلقبمدونةالحقوقالعينيةال�صادربتنفيذهالظهير
ال�صريفرقم1.11.178بتاريخ22نونبر2011 )9(باأنهيخولحقالملكيةمالكالعقاردونغيره

�صلطةا�صتعمالهوا�صتغاللهوالت�صرففيه،واليقيدهاإالالقانوناأواالتفاق)10(.

وحقالملكيةهواأو�صعالحقوقالعينيةنطاقا،يخول�صاحبهاال�صتئثاربثالث�صلطاأ�صا�صية:

�سلطة ال�ستعمال:اأيا�صتخدامالملكفيمااأعدله؛ • 

�سلطة ال�ستغالل:اأي�صلطةالح�صولعلىثمارالملك�صواءكانتالثمارمادية)الغلة( • 
اأومدنية)الدخلالنقدي(؛

�سلطة الت�سرف:والت�صرفنوعاناإماماديا،وذلكبا�صتخدامالملكا�صتخداماقديعدمه • 
كليااأوجزئيا،اأوتحويلهاأومزجهب�صيءاآخر.اأوت�صرفاقانونياحيثيتمهذاالت�صرف

عنطريقالتفويتاأوالهبة.)11(

وهذايعنياأناأهمعن�صرفيحقالملكيةهوحقالت�صرف،علىاعتبارانباقيالعنا�صريمكن
انتعودل�صاحبحقالمنفعةاأواال�صتعمال،غيراأنالعنا�صرمجتمعةمقررةلم�صلحةالمالك
بدايةويغلبعليهالطابعالفرديالم�صتمدمنقد�صيةالملكيةالفردية،اإالاأنهذهالم�صلحةاإذا
ا�صطدمتبم�صلحةعامة،تكونهذهاالأخيرةراجحة.وهذامايعبرعنهبالوظيفةاالجتماعية
لحقالملكية.ذلكاأنالملكيةترميفيالعمقاإلىتحقيق�صالحاجتماعيواقت�صاديعامين

ير�صملهاحدودهما.)12(

من�صوربالجريدةالر�صميةعدد5998بتاريخ24نونبر2011 . )9(

راجعمقالناتحتعنوان:»القيودالواردةعلىحقالملكيةالعقارية«،من�صوربمجلةالمنبرالقانونيعدد4،اأبريل )10(
2013،�ص19 .

رم�صاناأبوال�صعود:»الو�صيطفي�صرحمقدمةالقانونالمدني،النظريةالعامةللحق«،مطبعةالدارالجامعيةللطباعة )11(
والن�صر،بيروت،دوناالإ�صارةاإلىال�صنة،�ص573 .

راجعالف�صل35مند�صتور2011والف�صل15مند�صتور1996. )12(
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هو ما منها الملكية منحق تحد القانونية الن�صو�ص من االإطار�صدرتجملة هذا وفي
مرتبطبحقوقخا�صةكحقالجوار،ومنهاماهومرتبطبحقوقعامةكاالرتفاقاتبعدمالعلو

بجوارالمطاراتاإلىغيرذلك؛ومنهاماي�صلحقالت�صرفكوثائقالتعمير.

وهذامايدفعنااإلىالت�صاوؤلاإلىاأيحديمكنالقولباأنالمادة28منقانونالتعميرتتما�صى
الدولة منه،باأن الثانية الفقرة �صيما 35منهوال الف�صل يوؤكدفي الذي 2011 معروحد�صتور
اأهم االإدارةحقتعطيل واأنهاتخول الحر؟خا�صة المبادرةوالمقاولةوالتناف�ص ت�صمنحرية
عن�صرمنعنا�صرحقالملكيةوهوحقالت�صرف،كمااأنحقياال�صتغاللواال�صتعماليكونان

مقيدين.ثمهلهذهالمعطياتكلهاتوؤخذبعيناالعتبارعنداإعدادوثائقالتعمير؟

الفقرة الرابعة : منظور الإدارة لحق الملكية على �سوء ت�سميم التهيئة

�صواء العقارية الملكية على الخ�صو�ص على التهيئة وت�صميم عامة التعمير وثائق ت�صري
الخا�صةوكذا اأو العامة اأو المعنوية لالأ�صخا�ص مملوكة تكون مبنية، اأو عارية اأر�صا كانت

اأمالكاالأفراد.

وقدراأينااأنالملكيةفياإطارالقواعدالعامةحقم�صمون،واأنهح�صبالمادة15منمدونة
الحقوقالعينيةالموافقةللف�صل11منظهير19رجب1333الموافق12يونيو  1915المحدد
للت�صريعالمطبقعلىالعقاراتالمحفظةفاإنملكيةاالأر�صت�صملمافوقهاوماتحتهااإلىالحد

المفيدفيالتمتعبهااإالاإذان�صالقانوناأواالتفاقعلىمايخالفذلك.

اأهمالن�صو�صالتيت�صدتلقد�صيةحقالملكيةالعقاريةقانونالتعمير،هذاالقانون ومن
الذيو�صعتهاالإدارةلتنفذ�صيا�صتهاعلىاأر�صالواقع،تارةبالحيادالمطلوبوفيبع�صاالأحيان

بتوجيهمدرو�ص،ال�صيءالذييوؤثرفيتثمينالملكيةالعقارية.

اأقلمن اأوالجماعيةتكونقيمتها وهكذافاإنالعقاراتالمخ�ص�صةللتجهيزاتالعمومية
تلكالمخ�ص�صةللم�صاريعاال�صتثماريةفيمجالال�صكناأوال�صناعةاأوغيرها.
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وترىاالإدارةاأنت�صميمالتهيئةو�صيلةقانونيةاإجباريةيخولها�صبطالمجالالح�صريومن
خاللهت�صبطال�صوقالعقاري،مناأجلالحدمنالم�صاربةالعقاريةغيرالم�صروعة.

وعلىهذااالأ�صا�ص،فاإنكلا�صتعمالاأوت�صرففيالعقاريخ�صعللمراقبةاالإدارية�صواءعن
طريقرخ�صةالبناءاوالتق�صيم...

الخ�صو�ص على نذكر والمنا�صير، الدوريات من بجملة تاأطيره يتم الموقف هذا اأن غير
دوريةالوزيرالمنتدبلدىالوزيراالأولالمكلفباالإ�صكانوالتعميرعدد12076بتاريخ  20
الخ�صو�صاإلى على الموجهة الجماعية للتجهيزات الح�صرية المعايير �صاأن في 2005 يونيو
مديريالوكاالتالح�صريةوالمديرينالجهويينلالإ�صكانوالتعمير،والتيكانمناأهدافها:

تحديد�صقفاالحتياجاتلعددال�صكانال�صروريتوفرهملبرمجةالتجهيزاتالجماعية -
معمراعاةاالحتياجاتالحقيقيةلل�صاكنةالم�صتهدفة؛

تحديدالم�صاحةال�صروريةالدنياالمن�صجمةمعاالإمكانياتالفعليةلالإنجاز. -

تجميع مو�صوع في 2014 فبراير 12 بتاريخ 2814 عدد الحكومة رئي�ص من�صور وكذا 
المعطياتحولالعقاراتالمخ�ص�صةلالإداراتالعمومية،الذييهدفاإلىتحقيقاالأهداف

التالية:

عقلنةوتر�صيدعمليةتخ�صي�صالعقاراتلالإداراتالعمومية،ق�صدتمكينهامنر�صيد • 
عقارييتالءموحاجياتهاالفعليةمعمراعاةالجوانبالمتعلقةبالتكلفةوال�صيانة؛

التحكمفيالنفقاتالمتعلقةبتدبيرالوعاءالعقاريللدولةوبتمويلالتجهيزاتالعمومية؛ • 

توفيرالمواردالماليةالالزمةالإعادةتكوينالر�صيدالعقاري. • 

الف�سل الثاني : اإ�سكالية عدم تفعيل  مقت�سيات المادة 28 من قانون التعمير
بالن�صبة التعمير قانون من 28 الف�صل لمقت�صيات طبقا المنفعة اإعالن اآثار بين عادة يميز
هذا �صيق�صم ذلك ولتو�صيح عامة، اأ�صخا�صا اأو خوا�صا كانوا للمرتفقين لالإدارة،وبالن�صبة

الف�صلاإلىمبحثين:
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المبحث الأول :  الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الإدارة من اأجل تفعيل المادة 28 
من قانون التعمير

الترابية الجماعات اأو الدولة تحتاجها التي العمومية التجهيزات برامج تنفيذ اأن االأكيد
وغيرهايتطلبوجودر�صيدعقاريكاف،وهوال�صيءالمنعدمعلىاأر�صالواقع)13(.وبمااأن
ال�صلطاتالعموميةملزمةبحكمالد�صتور)14(باإعدادال�صيا�صةالعموميةوتنفيذهاوتقييمها،كان
منالالزماللجوءاإلى�صنن�صو�صقانونيةكفيلةبت�صهيلالولوجاإلىالملكيةالعقارية،مناأجل
اإنجازالتجهيزاتالعمومية،منهاقانوننزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةاأون�صخا�صيتمثل

فيقانونالتعمير.

العمومية االإدارات الم�صرع خول القانون، هذا من 28 المادة مقت�صيات على وتاأ�صي�صا
من ابتداء �صنوات 10 اأجل داخل العمومية للتجهيزات المخ�ص�صة االأرا�صي الترابيةاقتناء اأو
تاريخن�صرالمر�صومبالموافقةعلىت�صميمالتهيئة�صواء،بالترا�صياأوعنطريقنزعالملكية
الأجلالمنفعةالعامة،دوناأنيعينالمق�صودباالإدارةالعمومية،خا�صةواأنالت�صميمقداليبين

بدقةطبيعةالم�صروع)هلم�صتو�صف،قيادة،مركزاالأمنالوطني،اأممحكمة....(.

وفيهذهالحالةيبقىالموؤهلقانوناللتدخلبالن�صبةللتجهيزاتالعموميةهيمديريةاأمالك
الدولة،اإماعنطريقاالقتناءبالترا�صياأوعبرم�صطرةنزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامة.

غيراأنهذاالتدخلاليكونتلقائياواإنماا�صتنادااإلى�صروطحددهامن�صوررئي�صالحكومة
اأوبناءعلىن�صت�صريعييتمثلفيقانوننزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامة،كما�صنو�صح:

اأول - القتناء بالترا�سي:
ا�صتناداعلىمقت�صياتمن�صورالوزيراالأول)رئي�صالحكومة(رقم  209/دبتاريخ26ماي
الدولة ملك تهم العقاريةالتي االقتناءات مو�صوع في الحكومة اأع�صاء اإلى الموجه 1976،

معقدة ومالية اإدارية م�صطرة ب�صلوك اإال بالترا�صي االقتناء م�صطرة في البدء يمكن الخا�صال

الجديدة، النجاح مطبعة 2000، ط وال�صكنى«، التعمير ميدان في العقارية »ال�صيا�صة : مقداد الهادي )13(
الدارالبي�صاء،�ص151 .

الف�صل13 . )14(
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وبطيئةتتمثلعلىالخ�صو�صفي:

�صرورةبرمجةالوزارةالمعنيةلم�صاريعاالقتناءفيم�صروعالقانونالماليالمقبل؛ -

ا�صت�صدارموافقةمديريةالميزانية؛ -

ودفعاالعتماداتالماليةل�صندوقاإعادةتوظيفاأمالكالدولة. -

بطيئة االقتناء م�صطرة تكون ذلك ومع ال�صروط، هذه تتحقق قد الواقع اأر�ص على لكن
ومعقدةلالأ�صبابالتالية:

االأنظمة تعدد المغرب في التنمية عوائق اأهم من اأن ذلك : العقارية  الأنظمة  تعدد   -  1 

العقارية،وبالتاليتعددالمتدخلينعلىال�صكلالتالي:

  اأ - الملك الحب�سي :
طبقاللمادة64منالظهيرال�صريفرقم1.09.236ال�صادرفي23فبراير  2010يتعلقبمدونة
االأوقاف)15(تخ�صعالمعاو�صاتالمتعلقةبالعقاراتالمعتبرة�صمناالأوقافالعامةوالتيتزيد
قيمتهاالتقديريةعن10مالييندرهمللموافقةال�صاميةلجاللةالملك،اأمااإذاكانتهذهالقيمة
تتراوحبين5ماليينو10ماليينفيجبا�صت�صدارالموافقةالم�صبقةللمجل�صاالأعلىلمراقبة

ماليةاالأوقافالعامة.

الموافقة في االخت�صا�ص فيعود درهم ماليين 5 عن التقديرية قيمتها تقل معاو�صة وكل
الم�صبقةلوزيراالأوقافوال�صوؤوناالإ�صالمية.

ويتمتحديدالقيمةالتقديريةللعقارالمرادمعاو�صتهمنقبللجنةتتكونمنخبراءيعينون
مالية لمراقبة االأعلى المجل�ص ورئي�ص االإ�صالمية وال�صوؤون االأوقاف لوزير بمقررم�صترك

االأوقافالعامة.

التقييم لجنة يحدد الذي الذكر ال�صالف االأول الوزير من�صور م�صمون مع يتناق�ص وهذا
االإداريفيال�صلطةاالإداريةوممثليوزارةاالقت�صادوالماليةوال�صكنىواالإدارةطالبةاالقتناء،

ناهيكعنالبطءفيا�صت�صدارالموافقةالم�صبقةبالمعاو�صة.

الجريدةالر�صميةعدد5847بتاريخ14يونيو2010�ص3154 . )15(
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ب - الملك الجماعي اأو ال�ساللي : 

اإذاتعلقاالأمربملكجماعي�صاللي،فالبدمنموافقةمجل�صالو�صايةعلىالتفويتلفائدة
الدولةاأوالجماعةالترابية،الذييتراأ�صهاأحداأطروزارةالداخلية.

والواقعالعملياأنهفيبع�صاالأحيانقدتحدداللجنةاالإداريةثمنالقطعةاالأر�صيةمو�صوع
االقتناء،غيراأنمجل�صالو�صايةاليوافقعلىالعر�ص،ويعمدمنتلقاءنف�صهبتحديدثمنيراه
منا�صبا،معالعلماأنالثمناالأوليكونمحددامنطرفلجنةيراأ�صهاممثلال�صلطةالمحلية.

اإلىالبطءفياإجراءعمليةاالقتناءبالترا�صي،الأنالثمنالمحددمن هذاالو�صعقديوؤدي
طرفمجل�صالو�صاية،اليكونعامالاإالبعدموافقةممثلوزارةاالقت�صادوالماليةفي�صخ�ص
المذكور الثمن واأن خا�صة ؛ االقتناء طالبة الوزارة االأحيان بع�ص وفي الدولة مديريةاأمالك

�صي�صبحثمنامرجعيالباقيالمعامالتالعقاريةالم�صتقبلة.

ج - الملك الغابوي : 

طبقالمقت�صياتظهير10اأكتوبر1917فيحفظالغاباتوا�صتغاللهاكماوقعتعديلهوتتميمه،
فاإنالملكالغابويغيرقابلللتفويتواإنمايتعيناقتطاعهمنهذاالملكبوا�صطةمر�صوم،ثم

ي�صماإلىملكالدولةالعادي،وبعدذلكيمكنتخ�صي�صهالإنجازالتجهيزاتالعمومية.

د - اأمالك الجماعات الترابية : 

اإناقتناءملكجماعيتتطلبكذلكم�صطرةمعقدةبدءامناإدراجنقطةالبيعفيجدول
اأعمالاإحدىدوراتالمجل�صالجماعي،وموافقتهعلىذلك،مععدماعترا�ص�صلطةالو�صاية

علىالبيعلفائدةالدولةمناأجلانجازالم�صروع.

هـ - الملك العام : 

اأنيتم يمكن اال�صتعمال بعدم ال�صبغة هذه وفقد عمومي، الملك يكون التي الحالة في
ا�صتخراجهمنهذاالنظام،اأيقانونفاتحيوليو1914و�صمهاإلىملكالدولةالخا�صبوا�صطة
مر�صومكذلك،واآنذاكيمكنتخ�صي�صهلالإدارةالمعنيةبالم�صروعمناأجلالبدءفياالأ�صغال.
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والمالية االقت�صاد وزير تاأ�صيرة تتطلب االأحوال جميع في المر�صوم ا�صت�صدار وم�صطرة
والوزيرالم�صرفعلىالملكالعمومي،قبلعر�صهعلىاالأمانةالعامةللحكومةمناأجلتوقيع

رئي�صالحكومةون�صرهفيالجريدةالر�صمية.

تنفيذ انعدام نقل لم اإن البطء في ي�صاهم العقارية االأنظمة تعدد اأن نالحظ وهكذا
ت�صاميمالتهيئة.

 2 - طبيعة العقار:تتميزالعقاراتفيالمغرب،باأنهااإماغيرمحفظة،اأوفيطورالتحفيظ،

خا�صعا العقار فيها يكون التي الحالة وهو مختلط، و�صع اإليها ي�صاف وقد اأومحفظة،
للتحديداالإداري.

المحفظ:اإذاكانالعقارمو�صوعاالقتناءغيرمحفظ،فاإنهاليمكنمبا�صرة غير  • العقار 
االقتناءبالترا�صياإالاإذااأدلىالمالكبر�صمالملكيةاأوالحيازةالمك�صبة.

وقدجرىالعملعلىاأنالدولةالتبا�صراأداءثمنالقطعةالمبيعةاإالبعداإبرامعقدالبيع 
ثماإيداعمطلبللتحفيظ.

والم�صطرةفيهذهالحالةتخ�صعللمجازفة،بحيثيمكناأنيتقدمالغيربتعر�صعلى 
اأوعن اإماحبيا الثمن باإرجاع البائع بمطالبة ملزمة بعدذلك الدولة المطلب،وتكون

طريقالق�صاء.
العقار كان كلما بالترا�صي االقتناء م�صطرة �صلوك في االإدارة تردد يف�صر ما وهذا 

غيرمحفظ.

 • العقار في طور التحفيظ:عندمايتعلقاالأمربعقارفيطورالتحفيظ،فاإناالإدارةالتبا�صر
م�صطرةاالقتناءاإالبعدالتاأكدباأناأجلالتعر�صاتقدانتهى.

ومعذلكفاإنقبولتعر�صا�صتثنائيمنطرفالمحافظعلىالمالكالعقاريةيبقىواردا، 
العقاريالمغربي،الذيب�صطيدالمحافظفيمجال التحفيظ وهذامن�صيئاتقانون

التحفيظ،دونمراقبةمنالق�صاءفيهذاال�صاأن.
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 • العقار المحفظ:عندماتتعلقعمليةاالقتناءبعقارمحفظاليمكنالقيامباإجراءاتاالقتناء
يتعين بحيث المحفظ، للعقار جزئي باقتناء االأمر تعلق اإذا خا�صة بالطريقةال�صل�صة،

الح�صولعلى:

�سهادة التق�سيم:و�صهادةالتق�صيمتوؤخذمنالجماعاتالترابية،غيراأنبع�صالروؤ�صاء  - 1
التي االإجمالية التكلفة من و5 %  3 بين يتراوح الذي الجماعي الر�صم اأداء يفر�صون

يتطلبهاالتجهيزالمتعلقبالتجزئة)16(.

وهذاالطلبيعوزهاالأ�صا�صالقانوني،الأنمفهومالتجزئةمرتبطبتق�صيمالعقاراإلىاأكثرمن
ق�صمالأ�صبابغيرتلكالمتعلقةبالتجهيزاتالعموميةاأوالمحلية.

هل الجماعي، الر�صم هذا �صيوؤدي فمن قانونيا، اأ�صا�صا هناك اأن جدال فر�صنا لو وحتى
االإدارةاأمالمواطن،فاإذاطلبتهااالإدارة،يكونطلبهامرفو�صابعلةاأنالموؤهلقانوناللمطالبة
بهاهوالمالكواالإدارةلي�صتمالكةبعد،اأمابالن�صبةللمالك،فغالبامايوقف�صرطاأداءالر�صم

الجماعيعلىالح�صولالم�صبقعلىالمقابلالمالي.

وهذاال�صرطمنافلقواعدالمحا�صبةالعمومية،ذلكاأناالأداءمتوقفعلىاإنجازالعمل،
اأينقلالملكية.وبالتالييتوقفتنفيذالم�صروعمنالناحيةالقانونية،مماقديجعلاالإدارة

تعالجالو�صعيةبخطاأمرفقييتمثلفياالعتداءالمادي.

الملفالتقني اإعداد يتم 2005 �صنة ال�صابقةعلى الفترة التقني:كانفي اإعداد الملف   - 2
للقطعةاالأر�صيةالتيتخ�ص�صجزئيالمرفقعموميمنطرفالمهند�صينالطبوغرافيين
�صل�صة، والماليةبطريقة القانونية الت�صوية تتم وبالتالي العمومية باالإدارات العاملين
اإعداد يتم اأن للمحافظةالعقارية الوطنية الوكالة فر�صت 2005 �صنة ابتداءمن اأنه غير
هذهالملفاتمنطرفمهند�صطبوغرافيم�صاحخا�ص،ممايجعلاالإداراتتقدم
للوقت وهدر م�صاريفاإ�صافية من ذلك يتطلب ما مع �صفقاتعمومية، اإبرام على

والمالالعامين.
المادة61منالقانونرقم47.06المتعلقبالجباياتالمحليةال�صادربتنفيذهالظهيرال�صريفرقم1.07.195بتاريخ )16(

30نونبر2007،من�صوربالجريدةالر�صميةعدد5583بتاريخ3دجنبر2007،�ص3734 .
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والكليعلماأناإعدادال�صفقاتمنهذاالقبيليتطلب�صلوكم�صطرةمعقدةو�صفافةونزيهة،
وعندماتر�صوهذهال�صفقةعلىمتعهدفاإنعملهيخ�صعلمراقبةدقيقةللوكالةالوطنيةللمحافظة

العقاريةقبلنقلالملكيةلفائدةاالإدارة.

وحتىعلىفر�صتجاوزكلهذهال�صعابفهناكاإ�صكاليةاإ�صافيةاأتتبهامدونةالحقوق
العينيةبخ�صو�صالمادة4التياأوجبتتحريرجميعالت�صرفاتالمتعلقةبنقلالملكيةبموجب
محررر�صمياأوبمحررثابتالتاريخيتمتحريرهمنطرفمحاممقبولللترافعاأماممحكمة
النق�ص،حيثت�صطراالإداراتاإلىالبحثعنمنيحررلهاالعقود،وكذااالعتماداتالمالية
االقتناءات ملفات ت�صوية وثيرة اإلىخف�ص اأدى ال�صيءالذي العقد اإتاوةمحرر اأداء اأجل من

العقاريةمناأجلاإنجازالتجهيزاتالعموميةطبقالوثائقالتعمير.

وفيذاتالوقتتمتهمي�صرجالالقانونداخلاالإداراتالعمومية،بحيثتماإق�صاوؤهم
منتحريرالعقودالمتعلقةباالقتناءاتالعقاريةلفائدةاالإداراتالعاملينبها.

ومماينبغياالإ�صارةاإليهاأنالدولة)الملكالخا�ص(اقتنتبالترا�صيخاللالفترةالممتدة
بين2008و2012مايناهز7233هكتاراموزعةكالتالي)17(:

الم�ساحة بالهكتارال�سنة  
 2009  1342 

 2010  364 

 2011  3794 

 2012  1733 

وتاأتيوزارةالتربيةالوطنيةعلىراأ�صالجهاتاالإداريةالم�صتفيدةمنهذااالقتناء.

لكناالإ�صكالالمطروحهوالحالةالتيتعبراالإدارةالمخ�ص�صلهاالقطعةاالأر�صيةعنعدم
رغبتهافياإنجازالم�صروعلعدةاأ�صبابمنها:

اإح�صائياتم�صتقاةمنتقاريراأن�صطةمديريةاأمالكالدولةعن�صنوات2008 - 2012 . )17(
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رقم الداخلية وزير من�صور �صدر االإطار هذا وفي ؛ المالية االعتمادات وجود عدم  •
لت�صاميم الجماعي التجهيز �صندوق بم�صاهمة 1995المتعلق �صتنبر 29 بتاريخ 302

التهيئةوت�صاميمالنمو،بحيثاأ�صبحباإمكانهذاال�صندوقتمويلالدرا�صاتالمتعلقة
الميزانية فاإن للدولة بالن�صبة اأنه الترابية؛غير الخا�صةبالجماعات المذكورة بالت�صاميم

العامةهيالتيتتحملهذهالنفقة؛

عدممالءمةالعقارمعالم�صروعالمراداإنجازه،�صواءمنحيثالموقعاأواالرتفاقات؛  •

قلةالم�صاحةالمخ�ص�صةللم�صروع...  •

المانعالقانوني وجود مع اليد رفـع االإدارة لهذه يمكن فهل الو�صعية، هذه فمنخالل
)اأجل10�صنوات(،اأماأنالعقاريبقىمعقاللفائدةاالإدارةطوالهذهالمدة؟

فيهذااالإطارالبدمنالتنبيهاإلىاأنه�صدرمن�صورالوزيراالأولرقم12/96بتاريخ29اأكتوبر
1996في�صاأنتنفيذوثائقالتعمير،الذيمنعاالإداراتالعموميةمنمنحرفعاليداإلىالمالك

عناالأرا�صيالخا�صعةللمادة28منقانونالتعمير،قبلان�صراماأجل10�صنوات.

وهذاماعقدمنمهمةاالإداراتالعموميةفيمواجهةالمالك،بحيثيتمعقلممتلكاتهم
لمدة10�صنواتحتىلواأناالإدارةالمعنيةالترغبفيانجازالم�صروعالواردفيت�صميمالتهيئة.

وفيالمقابلاإذاماطالبالمالكمنالق�صاءالحكملهبرفعيداالإدارةعنملكهقبلان�صرام
االأجلالمذكور،التق�صيالمحاكموفقطلبه.

وهكذامثالق�صتمحكمةاال�صتئنافاالإداريةبالرباطباأن»االتفاقاتالنا�صئةعنت�صميم
التهيئةتمنعالخوا�صمنا�صتعمالالبقعاالأر�صيةالم�صمولةبهذاالت�صميمفيغيرمااأعدتله،
10�صنواتتبتدئمنتاريخن�صرالمر�صومالمتعلق اأجل وتنتهياالآثارالمذكورةعندانق�صاء

بالموافقةعلىم�صروعت�صميمالتهيئةفيالجريدةالر�صمية.

االأر�ص الأ�صحاب يعطي ال �صنوات 10 مدة ان�صرام قبل الت�صميم هذا تفعيل عدم واإن
الم�صمولةبهذاالت�صميمالحقفيالمطالبةباإخراجعقاراتهممنت�صميمالتهيئةوبالتعوي�صعن
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الحرمانمناال�صتغاللمادامباإمكانهما�صتردادهابعدانتهاءاالأجلالمذكورالمن�صو�صعليه
فيالمادة28منالقانونرقم12-90المتعلقبالتعمير.«)18(

لكنفيالمقابل،فاإنالمالكاإذاتوجهاإلىالق�صاءاالإداريبعدانتهاءاالأجلالقانونياأي10
�صنوات،فاإنهاليترددفيالحكملهبالتعوي�صعنالمنعمنالت�صرف،كماهوال�صاأنفيحكم
اإيقاف باأن 1998عندماق�صت 23دجنبر بتاريخ 12/98/24 بمكنا�صعدد االإدارية المحكمة
10�صنواتومنعهمنا�صتغاللعقاره،ودونالقيامباإنجازم�صطرةنزع اأ�صغالالمدعيلمدة
البلدي المجل�ص ال�صادرةعن القراراتالمتعاقبة تناق�صات ب�صبب المدة الملكيةطوالهذه
والتيتعلنالعقارمو�صوعالنزاعتارةمنطقةخ�صراءوتارةمنطقة�صالحةللبناءقداألحقاأ�صرارا
الم�صلحة بين الموازنة االأ�صرارفينطاق ي�صتوجبتعوي�صهعنهذه الذي االأمر به، فادحة

العامةوالم�صلحةالخا�صةوطبقاللقواعدالعامةللتعوي�ص.)19(

وهونف�صاتجاهمحكمةاال�صتئنافاالإداريةبمراك�صالتيق�صتباأنقياماالإدارةبتوجيه
عامة الإقامةمن�صاأة تخ�صي�صها بدعوى الت�صرف من اإياه مانعة اأر�صية قطعة مالك اإلى اإ�صعار
م�صطرة �صلوكهاالأي تثبت اأن ودون الواقع اأر�ص على ينفذ لن التهيئة ت�صميم اإلى ا�صتنادا
قانونيةت�صمحلهابذلكيجعل�صاحبال�صاأنمحقافيالح�صولعلىتعوي�صعنالحرمان

مناال�صتغالل.)20(

وهذااتجاه�صليم،نوؤيدهالأنهيتما�صىمعروحالد�صتورفيف�صله35ال�صالفالذكر.كمااأنه
يدخلفياإطارال�صيا�صةالعامةالتيمناأجلهاتماإن�صاءالمحاكماالإداريةوالمتمثلةفياإحقاق

دولةالقانونوالحدمنالتجاوزاأوال�صططفيا�صتعمالال�صلطة.

لكنفيالمقابلاليكونالمدعيمحقافيطلبالتعوي�صعنالحرمانمناال�صتغاللاإال
فيحالةعدمتفعيلت�صميمالتهيئةداخلاأجلنفاذه.)21(

قراررقم96بتاريخ7مار�ص2007فيالملفعدد6/06/6،من�صورعلىموقعوزارةالعدلوالحريات. )18(

القانونيوالق�صائيللتعميروالبناء«،من�صوراتمجلةالحقوق، اأجعون:»الدليل حكممن�صورمنطرفاحمد )19(
�صل�صلةاالأعدادالخا�صة،رقم5،�صنة2013،�ص  386 .

قراررقم22بتاريخ13يناير2010،من�صوربالمرجعاأعاله،�ص363 . )20(

حكممحكمةاال�صتئنافاالإداريةرقم241/ 12/2010بتاريخ18غ�صت2010اأ�صاراإليهاأحمداأجعون،المرجع )21(
ال�صابق،�ص394 .
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ويكفياالإ�صارةاإلىاأنتقرير و�سيط المملكة ل�سنة 2011اأ�صاراإلىاأنعددال�صكاياتذات
ال�صبغةالعقاريةو�صلت390�صكاية،وهومامثلن�صبة23فيالمائةمنال�صكاياتالواردةعلى
موؤ�ص�صةالو�صيطوتدخلفينطاقهاعلىالخ�صو�صق�صايانزعالملكيةواالعتداءالمادي.وكذا
تقرير2012حيثو�صلعددال�صكاياتمنهذاالنوعاإلى310�صكايةبن�صبة18فيالمائةمن

عددال�صكاياتالواردةعلىهذهالموؤ�ص�صةالد�صتورية.

ثانيا : القتناء عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة 

مماالجدالفيهاأنهفيالمناطقالتيتخ�صعلت�صميممنت�صاميمالتعميرفاإنالقانوناالأولى
بالتطبيقهوقانونالتعميرعلىاعتباراأنهقانونخا�ص،ثمياأتيفيمرحلةثانيةمنحيثالترتيب

قانوننزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةعلىاعتباراأنهن�صعام.

غيراأنهاإذاكانتوثيقةالتعميرتعفياالإدارةمناإعالنالمنفعةالعامةطبقاللف�صل28من
بنزع يتعلق 7.81 رقم الملكية نزع لقانون بالن�صبة االأمر عليه هو ما عك�ص التعمير، قانون
الملكيةالأجلالمنفعةالعامةوباالحتاللالموؤقت،فاإنذلكاليعفيهامناإ�صدارمقررالتخلي
بالجريدة التهيئة ت�صميم على بالم�صادقة المر�صوم ن�صر من ابتداء 10�صنوات اأجل داخل
ملكيتها نزع المراد العقارات فيه تعين قرار بمثابة التهيئة يكونت�صميم اأن الر�صمية،ويمكن
المعنيةمع العقارات يعين اأن الغايةيجب التجهيزاتالعمومية،ولهذه لكونهاالزمةالنجاز

بيانم�صموالتهاوم�صاحتهاواأ�صماءالمالكينالمحتملين.

وفيهذهالحالة،التحتاجاالإدارةالإجراءبحثعموميعلىاعتباراأنه�صبقاإجراوؤهب�صاأن
م�صروعالت�صميم.)22(

الجديربالتنبيهاأنالدولة)الملكالخا�ص(،قداقتنتعنطريقم�صطرةنزعالملكيةخالل
ال�صنواتالممتدةمن2009اإلى2012مايربوعن676هـكتاراموزعةكالتالي:

عبدالرحمنالبكروي،المرجعال�صابق،�ص118 . )22(
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الم�ساحة بالهكتارال�سنة  
 2009  173 

 2010  364 

 2011  71 

 2012  68 

وهيم�صاحات�صئيلةبالمقارنةمعالم�صاحاتالمقتناةعنطريقاالقتناءبالترا�صي،وهذا
مايجعلبع�صالم�صوؤوليناالإدارييناليحترمونهذهالم�صطرةويلتجئوناإلىحيازةالعقارات
والبدءفياالأ�صغالتنفيذاللمادة28منقانونالتعميرقبلا�صت�صداراأحكامق�صائيةبنقلالحيازة،
بدعوىاأنالمنفعةالعامةمعلنةبوثائقالتعمير،واأنهناكنوعامناال�صتعجاليتطلبت�صييد
الدخول قبل المدار�ص )بناء ملحة �صيا�صية ظرفية اأو االآنية للحاجيات تلبية المرافقالعمومية

المدر�صي...(.

مماقديدفعبع�صالمالكاإلىاللجوءاإلىالق�صاء�صواءمناأجلاإيقافاالأ�صغالاأوالتعوي�ص
عنواقعةاالعتداءالمادي.

وهذابال�صك�صيوؤدياإلىا�صتنزافالمالالعامويعطيانطباعا�صيئاعناالإدارةالمغربية،
والم�صوؤوليةهنام�صتركةبيناالإدارةالمعتديةوكذاووزارةاالقت�صادوالماليةفي�صخ�صالخزنة
االإقليمييناأوالوزاريين،الذينيتعينعليهمقبلالتاأ�صيرعلى�صفقاتاالأ�صغالالتاأكدمنمدى
احتراماالإدارة�صاحبةال�صفقةللقوانينوال�صيمات�صويةالو�صعيةالماليةللعقارمو�صوعال�صفقة.

وقدق�صتمحكمةاال�صتئنافاالإداريةبمراك�ص»اإذاكانالن�صالقانونيالقا�صيبالموافقة
علىت�صميمالتهيئةبمثابةاإعالنعننزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامةالإنجازالتجهيزات
المن�صو�صعليهافيالمادة19منقانونالتعمير،فانذلكوحدهغيركافلتبريرالقيامبهذه
التجهيزاتدونمراعاةاأحكامقانوننزعالملكيةالأجلالمنفعةالعامةواالحتاللالموؤقت،

وخا�صةفيمايتعلقبالتعوي�صاتالواجبدفعهاللمالك.
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اأماعدماحترامهذهالمقت�صياتفيجعلمنو�صعيداالإدارةعلىالعقارات...اعتداءماديا
فيلزمالتعوي�صوفققواعدهذهالنظرية«.)23(

بمثابة يعد التهيئة ت�صميم مقرر كان »لئن باأنه النق�ص محكمة ق�صت االتجاه هذا وفي
مقرربنزعالملكيةفاإنهيجباأنتكونالم�صادقةعليه�صابقةعنتاريخو�صعاليدومنتمال
يجوزلالإدارةالمدعىعليهاال�صروعفياالإنجازقبلالم�صادقةالنهائيةعليهمنطرفال�صلطة

الو�صية..«.)24(

غيراأنهفيالحالةالتيت�صتنكفاالإدارةعناإحداثالتجهيزاتالعموميةداخلمدة�صالحية
ت�صميمالتهيئة،ي�صترجعالمالكجميععنا�صرالملكيةعلىالقطعاالأر�صيةالتيكانتخا�صعة
للقيود،واليحقلالإدارةالقيامباإعالنالمنفعةللغر�صنف�صهقبلان�صراماأجل10�صنوات.وفي
الحالةالتيتبقىمتم�صكةبانجازالم�صروع،فاإنالثمناليحددعلىاأ�صا�صاأنالقطعةمخ�ص�صة

للتجهيزاتالعمومية،واإنماعلىاأ�صا�صالثمنالمعمولبهفيالمنطقةالتييقعفيهاالعقار.

ومنتمتجداالإدارةنف�صهامرغمةعلىاأداءالثمنالتجاريالذيقبلهالمالكاأورفعيدها
عنالعقاربقوةالقانون،الأنهاممنوعةمنمبا�صرةم�صطرةنزعالملكيةحتىمعوجودالمنفعة

العامةب�صفةجلية.

ومنخاللالتجربةالبدمناالإ�صارةاإلىاأنت�صميمالتهيئةللجماعاتالترابيةللدارالبي�صاء
الذيو�صع�صنة1989بقيبدونتنفيذ،ذلكاأنجلالتجهيزاتالعموميةالتين�صعليهاهذا
الت�صميملمتنجزب�صببعدمر�صداالعتماداتالماليةمنجانباالإداراتالمعنيةمناأجل

اأداءثمناقتناءالعقارات.)25(

ومناأجلتجاوزهذهالمع�صلة�صبقللوزيراالأول)رئي�صالحكومة(اأنوافقعلىاقتراح
رقم  1070 كتابه بوا�صطة واالإ�صكان والتعمير والبيئة الوطني التراب باإعداد المكلف الوزير

القراررقم33بتاريخ13يناير2010فيالملفرقم1-2010-6-228من�صورعلىموقعوزارةالعدلوالحريات. )23(

القرارعدد272بتاريخ29اأبريل2009ملفعدد2008/2/4/933اأ�صاراإليهاالأ�صتاذالمرحومالم�صطفىالتراب، )24(
»الق�صاءاالإداريوحمايةالملكيةالعقارية«،ط2013،مطبعةاالأمنية-الرباط،�ص306.

محمدتوكي:»دليلالتقنيفيمجالالتعمير«،ط2012،مطبعةدارالن�صرالمغربية،الدارالبي�صاء،�ص30 . )25(
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بتاريخ2ماي2000م�صمنه:

الترابية الجماعات وممثلي المعنية الوزارات بين م�صتركة لجنة ت�صكيل اأولى، كمرحلة 
يجب التي االأرا�صي من الفعلية االحتياجات تحديد االأ�صا�صية مهمتها الح�صرية والوكاالت

االحتفاظبهاالإحداثمرافقوتجهيزاتعموميةبناءعلىاالعتماداتالمتوفرة.

وكمرحلة ثانيةت�صكللجنةدائمةعلىال�صعيدالمحليت�صممثليعنوزارةاالإ�صكانوكل
منوزاراتاالقت�صادوالماليةوالوزاراتالمخ�ص�صةلهاالعقار،وممثلينعنال�صلطاتالمحلية
التفاو�صمع المعنية.حيثتكونمهمةهذهاللجنة الترابية الح�صريةوالجماعة والوكاالت

مالكياالأرا�صيبماي�صمنحقوقالمالكينوالم�صلحةالعامة.

غيراأنهذهال�صيا�صةلمتحققالمرجومنها،بحيثلمتتمت�صويةاإالن�صبة�صئيلةمنالملفات
الأ�صبابمختلفةمنهاماهوذاتييعوداإلىا�صتفادةبع�صالمالكمنالت�صهيالتالتيمنحتها
اإيجابيتجاهعر�صالدولة، اأيموقف اإبداء التخ�صي�صدون تغيير الدولةوخا�صةفيمجال
ومنهاماهومو�صوعيراجعباالأ�صا�صاإلىحجماالعتماداتالماليةال�صئيلةالمخ�ص�صةلبع�ص

القطاعاتالوزارية،وال�صيماقطاعالتربيةالوطنية.

و�سفوة القولاإذاكانتالمادة28منقانونالتعمير،قدحددتاأجلمعينلتنفيذم�صمون
فاإن بالم�صادقةعلىهذاالت�صميم، المر�صوم ن�صر تاريخ �صنواتمن 10 التهيئة،وهو ت�صميم
الت�صاوؤلالمطروح،هلالم�صالحاالإداريةملزمةبتطبيقهذاالت�صميم،اأماأنلهاالحريةالمطلقة

فيالتنفيذمنعدمه،والم�صوؤوليةقانونيةعليها؟

بالرجوعاإلىمقت�صياتالمادة31منقانونالتعمير،نجدهاتن�صعلىاأنه»تتخذ  مجال�ص 
الجماعات، وكذلك مجال�ص المجموعة الح�سرية اإن اقت�سى الحال ذلك، بتن�سيق مع  الإدارة، جميع 

التدابير الالزمة لتنفيذ واحترام اأحكام ت�سميم التهيئة«.

فالقراءةالحرفيةلهذهالمادةمنطرفبع�صالم�صوؤوليناالإداريينللمرافقالعمومية،ت�صير
الترابيةبالدرجة الجماعات هي التهيئة ت�صاميم اأحكام بتنفيذ المعنية الجهة باأن القول نحو
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االأولى،وهيالتيتكونملزمةبقوةالقانونباأنتتخذالتدابيرالماليةوالتقنيةمناأجلاإنجاز
اإنجاز تتمكنمن لم واإذا الت�صميم، في الواردة العامة المنفعة ذات والم�صاريع التجهيزات

المطلوبداخلاأجل10�صنواتتكونقداأخلتبالتزامها.

ويكر�صهذاالمبداأ،اأنهطبقاللمادة50منقانونالميثاقالجماعي،فاإنرئي�صالمجل�ص
تطبيق على بال�صهر الخ�صو�ص على ويقوم االإدارية ال�صرطة اخت�صا�صات يمار�ص الجماعي
القوانينواالأنظمةالمتعلقةبالتعميروعلىاحترام�صوابطت�صاميمتهيئةالترابووثائقالتعمير.

ونعتقدباأنالتاأويلالخالقلمقت�صياتالمادة31اأعاله،يجباأني�صيرنحواالإلزاميةتجاه
اأنكالهماملزمد�صتوريابالم�صاهمة �صواء،ذلك الترابيةعلىحد الدولةوالجماعات مرافق
فيالتنميةاالقت�صاديةواالجتماعية،هذهالتنميةالتيت�صتوجبالقيامبالم�صاريعوالتجهيزات
اأوالمحلي،كالم�صت�صفياتوالطرقوالجامعاتوالمدار�صكتجهيزات الوطني الطابع ذات
عمومية،والم�صتو�صفوالمالعبالريا�صيةودورالح�صانة،ودورال�صباب،وتهيئالمناطق

الخ�صراءكتجهيزاتمحلية...)26(

وهذامايف�صراتجاهالق�صاءاالإدارياإلىالحكمبالتعوي�صعنعدمتنفيذت�صاميمالتهيئة،
بحيثياتتتعلقبالحرمانمناال�صتغاللوالت�صرف،اأواالعتداءالماديال�صلبي.

غيراأنهذاالينفياإعمالالف�صل608منالقانونالجنائيوال�صيماالفقرة11،التياعتبرت
الثانية، قانونيةمخالفةمنالدرجة ال�صلطةاالإداريةب�صورة اأوقرار�صادرعن مخالفةمر�صوم

تكونعقوبتهاغرامةمالية)من10اإلى120درهما(.

المبحث الثاني : اآثار اإعالن المنفعة العامة طبقا للمادة 28 من قانون التعمير بالن�سبة للمالك

المبداأالمعولعليهفيت�صاميمالتعميراأنهاالتكون�صاريةالمفعولاإالمنتاريخالم�صادقة
عليهاون�صرهابالجريدةالر�صمية.

ن�صر 1، ط القروية، والمراكز المدن وتخطيط تهيئة ت�صاميم 1، ج التعمير«، »قانون : البكريوي الرحمن عبد )26(
وتوزيعمكتبةدارال�صالم-الرباط،�ص116ومايليها.
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الت�صرففي اأوخا�صةمن اأ�صخا�صاعامة المالك�صواءكانوا فاإنهاليمكنمنع وهكذا،
اأرا�صيهمبدعوىوجودم�صروعت�صميمالتهيئةقيداالإعداد،وعندوجوده،فاإنعقلالملك
يتملمدة10�صنوات،وعندانتهاءهذهالمدةي�صتعيدالمالكحقالت�صرففيعقاراتهمبكل
اأنيكونا�صتعمالتلكاالأرا�صيمطابقاللغر�صالمخ�ص�صلهالمنطقة اأنهيجب حرية،غير

التيتقعفيها.

لمدة ملكه عقل نتيجة وال�صرر بالعطل االإدارة على الرجوع المت�صرر حق من ويبقى
10�صنواتدونالقيامبالتجهيزاتالواردةفيت�صميمالتهيئة.

اأم العقدية، الم�صوؤولية اأم الخطئية الم�صوؤولية هل ؟ الم�صوؤولية هذه اأ�صا�ص هو ما لكن
م�صوؤوليةماديةاأيمفتر�صة؟

الواقعاأنالق�صاءلميح�صمفيهذاالنوعمنالم�صوؤولياتب�صكل�صريح،غيراأنهي�صت�صف
مناالأحكاموالقراراتالق�صائيةاأنهام�صوؤوليةمفتر�صةالتتطلبمنالمدعياإثباتاأي�صرر
حقالت�صرف من المالك ومنع التهيئة ت�صميم تنفيذ عن االإدارة تقاع�ص اإثبات يكفي واإنما

وا�صتغاللملكهالعقاريلمدة10�صنوات.

الخال�سة العامة
يتعيناإ�صراكجميعممثليالم�صالحالخارجيةللوزاراتفياإعدادت�صاميمالتهيئة،قبل  •
عر�صهاعلىالم�صادقة،واأخذبعيناالعتبارمالحظاتهمبالجديةالمطلوبة،ولي�صعلى

�صبيلاال�صتئنا�ص.

وفيهذااالإطاراإنالدولة)الملكالخا�ص(كثيراماتتعاقدفياإطارم�صاريعا�صتثمارية 
معبع�صالم�صتثمرينمناأجلاإنجازم�صروعا�صتثماريوتبرممعهعقدالتفويتالمقترن
وتجعل تهيئةجديدة ت�صميم اإطار في التخ�صي�ص بتغيير تفاجاأ ثم التحمالت، بكنا�ص

القطعةاالأر�صيةالمخ�ص�صةللم�صاريعاال�صتثماريةمنطقةخ�صراء.

وبالتالييكونمنحقالمت�صرراللجوءاإلىالق�صاءمناأجلجبرال�صرر. 
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العمومية، التجهيزات مجال في الدولية للمعايير مطابقة م�صاحات تخ�صي�ص يجب  •
ت�صييد في الواجبة الم�صاحة فاإن الوطنية، التربية مجال في المثال �صبيل نذكرعلى
اإذا م² م²،و18.000 12.500 واالإعدادية م²، 5000و8000  بين ما المدار�صاالبتدائية
كانتالقطعةاالأر�صيةمخ�ص�صةلثانوية،وهذامن�صاأنهتر�صيدنفقاتالوزارةالمعنية.

اأن اأنت�صودجميعالتجهيزاتالعمومية،فكيفيعقل لذافاإنمثلهذهالمعاييريجب 
تطالببع�صاالإداراتالعموميةاال�صتفادةمنم�صاحات�صا�صعة،ثميتبيناأنجزءاكبيرا

منهايخ�ص�صالأغرا�ص�صخ�صيةللم�صوؤولاالإداري.

على العمل المعنية االإدارات على يتعين الت�صاميم، على الم�صادقة تتم التي الحالة في  •
برمجةعملياتاالقتناءعلىمراحلانطالقامنميزانيةال�صنةالموالية،وذلكبتن�صيقتام

معمديريتيالميزانيةواأمالكالدولةبوزارةاالقت�صادوالمالية.

وهذا �صنوات. 5 اإلى �صنوات 10 من العمومية التجهيزات اإنجاز اأجل تقلي�ص يجب  •
ما�صارعليهم�صروعمدونةالتعمير.

قبولمبداأرفعاليدعنالقطعةاالأر�صيةالمخ�ص�صةالإنجازالم�صروعقبلانتهاءاالأجل.  •
وهذااالأمريتطلبتدخالت�صريعياولي�صبالمنا�صيروالدوريات.

مر�صوم �صدور على �صنوات 10 مرور بعد باأنه االقتناع الترابية الجماعة على يتعين  •
ت�صميمالتهيئة،ي�صترجعالمالكحريةالت�صرفوا�صتغاللوا�صتعمالملكه،والتطالبه
االأفيدمجابهةهذا المعنية،واإالي�صبحمن االإدارة ال�صريحبذلكمن بالقبول موافاتها

التعنتبتفعيلالف�صل16منالقانونالمنظملموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة.

بتجهيزات االأمر تعلق اإذا التق�صيم �صهادة الح�صولعلى المخت�صةحق االإدارة تخويل  •
عموميةمن�صو�صعليهافيوثيقةالتعمير.

االأمر تعلق اإذا التق�صيم رخ�صة ر�صم باأداء المالكين مطالبة الترابية للجماعات يحق ال  •
بتجهيزاتعمومية.
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جعلاال�صتثناءاتفيميدانالتعميرالتيتمنحهااالإدارةبهدفت�صجيعاال�صتثمارب�صفة  •
عامةوم�صاريعالبناءواإحداثالتجزئاتوالمجموعاتال�صكنيةالتحولدونالحفاظ

علىالمرافقالعموميةالمبرمجةفيوثائقالتعمير.

م�صطرةنزعالملكيةم�صطرةمعقدةوبطيئة،ال�صيءالذييوؤخر�صرفالتعوي�صللمنزوعة  •
ملكيته،يتعينالتفكيرفيتعديلهابمايوؤدياإلىتقلي�صبع�صاالآجالواإيداعالتعوي�ص

عنالحيازةبمجردالم�صادقةعلىت�صميمالتهيئة.

الأنها الملكية، نزع اأو بالترا�صي االقتناء عن التعوي�ص �صرف م�صطرة تب�صيط يتعين  •
م�صطرةمعقدة،بحيثيتعينعلىاالآمربال�صرفاالإدالءبمجموعةمنالوثائقاالإدارية
التقني بالملف النهائيمرفقة للحكم التنفيذية بالن�صخة االإدالء اإذيكفي ؛ والمحا�صبية
عنداالقت�صاءاأو�صهادةاالإيداعالم�صتخرجةمنالمحافظةالعقاريةالتيتفيدنقلالملكية

لفائدةالجهةالمقتنية،لكييتم�صرفالتعوي�ص.

يتعينعلىاالإداراتا�صتعمالالف�صل50ومايليهمنقانوننزعالملكيةالمتعلقباالحتالل  •
الموؤقتعو�صاعناللجوءاإلىاالعتداءالمادي.

ويخولحقاالحتاللالموؤقتاالإذنفيالحيازةالموؤقتةلالأر�صلفائدةكلمنفذالأ�صغال 
عامةوي�صمحلهمناأجلت�صهيلالقيامباالأ�صغالالعامةالمعهودبها.

تجريماالعتداءالماديعلىالملكيةالعقارية،معتحميلالجانيالعقوبةالماليةالمحكوم  •
بها؛خا�صةواأناالعتماداتالماليةالمر�صودةلالقتناءاتقدت�صتهلكفيتنفيذاالأحكام
الق�صائيةال�صادرةفيدعاوىاالعتداءالمادي،وخا�صةاإذاكانتهاتهاالأحكامالتق�صي

بنقلالملكيةمقابلالتعوي�صعنالحرمانالمحكومبهلفائدةالمالك...



التقرير الختامي





التقرير الختامي حول اأ�سغال اليوم الدرا�سي
ناديةبنلكحل
اإطاربموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة

الجهات بينجميع الوطني والنقا�ص الت�صاور لف�صاء وتو�صيعا الت�صاركية، للمقاربة تفعيال
واإعداد التعمير وزارة مع بتعاون المملكة، و�صيط موؤ�ص�صة نظمت التعمير، المعنيةبق�صايا
الترابالوطني،يومالخمي�ص13مار�ص2014،بالمعهدالعاليللق�صاءبالرباط،يومادرا�صيا،

تحت�صعار»وثائق  التعمير بين تحقيق المنفعة العامة و�سمان حق الملكية الخا�سة«.

المملكة،وال�صيد و�صيط بنزاكور العزيز عبد النقيب االأ�صتاذ اللقاء اأ�صغال تراأ�ص وقد
امحندالعن�صروزيرالتعميرواإعدادالترابالوطني.

كماح�صرهذااللقاءم�صوؤولونعنالهيئاتالق�صائية،وبرلمانيون،وم�صوؤولونمناالإدارة
المركزيةبوزارةالداخلية،وممثلونعنالقطاعاتالوزاريةالمعنية،والمحافظالعامبالوكالة
واأ�صاتذة الحقوق كليات وعمداء والخرائطية، العقاري والم�صح للمحافظةالعقارية الوطنية
عقاريون، ومحافظون الح�صرية، الوكاالت ومدراء الدفاع، هيئات وممثلو جامعيون،
اإلىجانب معماريون، ومهند�صون الترابية، وممثلوالجماعات للتعمير، ومفت�صونجهويون

ح�صورمكثفمنقبلالمهتمينوالمعنيين.

 *   *   * 

التقرير الختامي
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وقدتميزتالجل�سة الفتتاحيةفيبدايتهابكلمة ترحيبيةاألقاهاال�سيد و�سيط  المملكة،وعلى
اإثرهاتناولالكلمةال�سيد وزير التعمير واإعداد التراب الوطني،الذيا�صتهلمداخلتهباالإعراب
عن�صعادتهفياالإ�صهامفيافتتاحاأ�صغالاليومالدرا�صي،م�صيرااإلىاأهميةمو�صوعه،بالنظراإلى
ترابطهبتوفيرف�صاءاتعي�صمت�صامنةومنفتحةمن�صاأنهاتحقيقاالندماجالمجاليواالإقالع
االقت�صادي،واأبرزباأنالتظاهرةتاأتيكذلكتكري�صاللمقاربةالت�صاركيةالتيتمتبنيهامنطرف
الوزارةوموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،وتو�صيعمجالالت�صاورمعجميعالجهاتالمتدخلةمناأجل
اإغناءالنقا�صحولق�صاياالتعمير،وتبادلالخبراتوالتجارب،وبلورةالمقترحاتوالتو�صيات
الكفيلةبتجاوزاالإكراهاتالمطروحة،والم�صاهمةفياإ�صالحاالإطارالقانونيالمنظمللتعمير،
م�صيفاباأنتنظيماللقاءيندرج�صمن�صل�صلةالور�صاتوالمنتدياتالتيتعتزمالوزارةتنظيمها

هذهال�صنة،احتفاءبالذكرىالمائويةعلى�صدوراأولن�صقانونييعنىبالتهيئةوالتعمير.

من العمومية المرافق الجديد المملكة د�صتور به خ�ص ما الوزير ال�صيد ا�صتح�صر كما
الولوج في الم�صاواة اأ�صا�ص على تنظيمها �صرورة على تن�صي�صه خالل من ريادية، مكانة
الخدمات،و�صمانحرية اأداء في الوطني،واال�صتمرارية التراب تغطية اإليها،واالإن�صاففي
المبادرةوحقالملكيةوالحدمننطاقهوممار�صتهبموجبالقانون،واأ�صاراإلىاأنالتغييرات
العميقةالناتجةعنت�صارعوتيرةالتمدنالتيعرفتهاالمملكة،اأوالتي�صتعرفهاخاللالعقدين
القادمين،يطرحاإ�صكاليةمدىقدرةالمجالعلىاال�صتجابةلحاجياتاالأ�صر،وك�صبرهان

التناف�صيةواال�صتدامة.

التعمير وثائق به ت�صطلع الذي الكبير الدور الوزير ال�صيد ا�صتعر�ص ذلك، عن وف�صال
المتدخلينفيميدان بالن�صبةلكافة كاأدواتمرجعيةقانونيةوتقنيةفيتنظيمنموالمجاالت
واإلىغاية ت�صريعي اأولن�ص العمومية،منذ�صدور ال�صلطات اأن اإلى واأ�صار والتعمير، التهيئة
الموارد ور�صد وتحيينها الوثائق هذه اإعداد على حر�صت الحالي، التعمير قانون �صدور
الماليةال�صروريةواإحداثالموؤ�ص�صاتوالم�صالحالمخت�صة،وتاأطيروتوجيهالخبراتالتقنية
ال�صرورية،م�صتعر�صااأهماالنجازاتالمحققةب�صاأنالم�صادقةعلىعددهاممنهذهالوثائق
اأوجاهزيتهامنذ�صدورقانون90  -  12المتعلقبالتعمير،م�صيفااأنمختلفالدرا�صاتالتقييمية
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معدالت �صعف عن اأبانت الوثائق، هذه م�صامين تنفيذ مدى بخ�صو�ص اإعدادها تم التي
االإنجازوخا�صةبالن�صبةللمرافقوالف�صاءاتالعمومية،ومعزياذلكاإلىعدمتنا�صبماير�صد
مناعتماداتماليةفيالميزانيةالعامةاأوفيميزانياتالجماعاتالترابيةمعمتطلباتعمليات
اقتناءالعقارات،وت�صييدالبنايات،ف�صالعنالمبالغةفيتحديدالحاجياتمنالعقاراتاإبان

اإعدادهذهالوثائق.

وقبلختمكلمته،اأعربال�صيدالوزيرعناأملهفياأنيتمتتويجاأ�صغالهذااليومالدرا�صي
باإ�صدارتو�صياتهادفةوقابلةلالأجراأة،م�صيرااإلىاأنم�صالحالوزارةتظلفيانتظارالتو�صل

بالم�صاهماتالكتابيةالمعدةفيهذاال�صياقعبربريدهاااللكترونيالخا�ص.

واختتمال�صيدوزيرالتعميرواإعدادالترابالوطنيكلمتهبتجديدهال�صكرلموؤ�ص�صةو�صيط
لتتبعالتو�صيات اآلية واإقرار ا�صتمراره متمنيا اللقاء، هذا تنظيم على التعاون ب�صاأن المملكة

والمقترحاتالتي�صت�صدرعنهلبلوغاالأهدافالمن�صودةوفقالتوجهاتالملكيةال�صامية.

 *   * 

عن�صروره باالإعراب ا�صتهلها حيث الكلمة، المملكة و�سيط  ال�سيد  تناول ذلك، وعقب
واعتزازهبالتئاماللقاء،مبرزااأهميةمو�صوعهكمحوررئي�صي�صمنان�صغاالتالتنميةاالقت�صادية

والعمرانية،والخالفاتالمعرو�صةعلىالموؤ�ص�صة.

وقدركزعلىاأهميةالمخططاتالعمرانيةك�صورةعاك�صةلتوجهاتالبرنامجالحكومي،
اأخذا ال�صاأنالمحليوالجهوي القائمينعلىتدبير المعتمدةمنطرف وتج�صيدللمقاربات
بعيناالعتبارالروؤيةالم�صتقبليةوالحاجياتالملحةلل�صاكنة،م�صيرااإلىاأنهذاالمنظوريقت�صي
�صرورةاال�صتناداإلى�صوابطترتكزعلىاآلياتقانونيةتمكنمنتحقيقاالأهدافالمرجوةمن
هذهالمخططات،وتراعيالتوازنالماأمولبينالم�صلحةالعامةوالم�صالحالخا�صة،معاالإبقاء

علىحرمةالملكيةالمحميةكحقد�صتوري.
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ثماأو�صحباأنالم�صتجداتالمتالحقةوماقدتفرزهالتطبيقاتالعمليةللمنظومةالقانونية
ي�صتدعيالتدخلالت�صريعي،والتوافقحولحلولعمليةموحدة،وتبادلالروؤى،اعتماداعلى
مع والكل وم�صوؤول، بناء حوار اإطار وفي وال�صركاء، الفاعلين مختلف مع ت�صاركية مقاربة

ا�صتح�صارالتوجيهاتالملكيةال�صاميةذاتال�صلةبخدمةالمواطن.

التراب واإعداد التعمير قطاع وتفهم تجاوب بم�صتوى المملكة و�صيط ال�صيد اأ�صاد كما
الوطنيمعالموؤ�ص�صة،والذيتوجباإ�صدارالدوريةالموؤرخةفي10دجنبر2012،ب�صاأنكيفية

التعاملمعاالأرا�صيالمخ�ص�صةللمرافقوالتجهيزاتالعامةالمبرمجةبت�صاميمالتهيئة.

منمظاهر مظهر اللقاء هذا تنظيم اأن على بالتاأكيد كلمته المملكة و�صيط ال�صيد واختتم
العمل، وتجويد التقويم م�صار في التقدم تن�صد والتي الجانبين، لدن من المتميزة المواكبة
انطالقامنب�صطوا�صتعرا�صالواقعالت�صريعيوالتنظيميللتعمير،ومرورابالتعرفعلىمار�صا
معمو�صوع تتعامل وهي المملكة و�صيط موؤ�ص�صة بمواقف والتعريف الق�صائي، العمل عليه

اللقاء،وانتهاءبعر�صمنظوروا�صتراتيجيةاالأجهزةالمعنيةبالتعمير.

 *   *   * 

غطت ومداخالت بعرو�ص الدرا�سي اللقاء  لأ�سغال  الرئي�سية  الجل�سة  تميزت وقد هذا،
واالأكاديمية والق�صائية القانونية والتجارب الخبرات بين مزيجا و�صكلت محاوره، مختلف

والتقنية،حيثعك�صتتنوعوثراءزواياالتحليلالتيقدمهاالمتدخلون.

وقدا�صتهلتهذهالجل�صةبمداخلةلل�سيد توفيق بنعلي،مديرمديريةالتعمير،حولمو�صوع:
»وثائق التعمير: الح�سيلة واإكراهات التنفيذ«،قدمفيبدايتهاموجزاحولوثائقالتعمير،وعرف
بالمرجعياتالقانونيةوالد�صتوريةالمتعلقةبها،كماقّدماالأهدافالمرجوةمنكلوثيقةعلى
حدة،وم�صطرةاالإعدادوالم�صادقة،وانتهىفيهذاالمدخلاإلىب�صطاالآثارالقانونيةالمترتبة

عنها،معا�صتعرا�صالح�صيلةالم�صجلةب�صاأنها.
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كماتناولبالحديثاالإكراهاتالتيتواجههاوثائقالتعمير،ثمتطرقالنعكا�صاتاالآثار
التيمن�صاأنها الت�صاوؤالت العامة،حيثطرحجملةمن المنفعة اإعالن المترتبةعن القانونية

ت�صليطاالأ�صواءحولهذهاالنعكا�صات.

عنها المعلن والمبادرات التعمير، لوثائق االآنية الح�صيلة ا�صتعر�ص مداخلته اختتام وقبل
لتجاوزاالإكراهات،وقّدمبع�صالتجاربالدوليةفيمجالالتهيئةوالتعمير.

اأمامداخلةالأ�ستاذ محمد ليديدي،الكاتبالعامللموؤ�ص�صة،المتعلقةب:»مواقف  لموؤ�س�سة 
مع الموؤ�ص�صة تعامل م�صامينها تناولت فقد التعمير«، وثائق  اإ�سكاليات  من  المملكة  و�سيط 
المو�صوع،الذيي�صتنداأ�صا�صاعلىالتطبيقال�صليمللقانون،ومار�صاعليهالعملالق�صائيبما

يج�صدقيمالعدلواالإن�صاف،معب�صطاأهممايطرحعليهامنردوداالإداراتب�صاأنها.

مخططات اإعداد في االإدارة حق من تنطلق الموؤ�ص�صة خال�صات اأن مو�صحا واأ�صاف
التهيئة،علىاأنيتماإعطاءالفر�صةللتعر�صعليهابمدلولهالحقيقيمنخاللاالأخذبالوجيهمن
المطالب،والتوفيقبينالم�صلحةالعامةوحقوقالمالكين،علىاأنتتمعقلنةالتخ�صي�صات،
بالتاأكدمنتوفرالر�صيدالماليالكافيلتغطيةم�صتحقاتالمنزوعملكيتهموالمت�صررين،طيلة
مدة�صالحيةالت�صاميم،علمااأنالعقاراتيجباأنتتحررمنكلارتفاقعمرانيب�صفةاآلية

بمجردانتهاءالمدةالقانونيةالمحددةللت�صاميم.

بالوكالة الق�صائية المنازعات ق�صم رئي�ص الزباخ، الدين  بهاء  محمد  لل�سيد  مداخلة وفي
الق�صائيةللمملكة،المتعلقةبمو�صوع:»الآثار القانونية لت�سميم التهيئة بين الن�ص القانوني  والعمل 
القانونيالمنظم االإطار يعتري الذي الق�صور مظاهر عن بالحديث ا�صتهلها فقد الق�سائي«،
لت�صميمالتهيئة،وتطرقاإلىمناق�صةاالإ�صكالياتالتيتطرحعلىم�صتوىالتطبيقوالممار�صة
الميدانيةالتي�صبقعر�صهاعلىاأنظارالق�صاء،وخا�صةمايتعلقمنهابمحواآثارت�صميمالتهيئةعن
عقارم�صمولبتخ�صي�صعمومي،والتعوي�صعنالتخ�صي�صاتواالرتفاقاتالمقررةبت�صميم
التهيئة،وكذاالمحدداتال�صابطةللم�صاهمةالمجانيةفياإطارالف�صل37منقانونالتعمير.
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اأمالك باإدارة العقار تثمين م�صلحة رئي�ص الريحاني، الدين  نور  ال�سيد  عر�ص ذلك، تال
المق�صود بتحديد ا�صتهله للدولة«، الخا�ص  الملك  وتثمين  »التعمير  مو�صوع: حول الدولة،
بتثمينالملكالعقاريللدولة،وا�صتعر�صاأوجهم�صادره،وا�صتعماالته،والموؤ�صراتالمتعلقة

بحجمه،واأو�صحاأ�صباباإثارتهفيالوقتالراهن.

كماعّرجعلىتقديمالتدابيرالمتخذةمنلدنمديريةاأمالكالدولةفيالمجال،وتطرق
بهذاالخ�صو�صاإلىتو�صيحموقعالتعمير�صمناآلياتتثمينالر�صيدالعقاري.

اأ�صار ال�صركاء، وباقي المذكورة المديرية بها تقوم التي باالإجراءات التعريف جانب اإلى
ال�صيدنورالدينالريحانياأي�صااإلىالعوائقالتيتحولدونتعبئةالملكالخا�صللدولةالإنجاز
م�صاريعاال�صتثماراتذاتال�صلةبالجانبالقانونيوو�صعياتالعقار،اأوالمرتبطةبالتخ�صي�ص
التعميري.وقداغتنمالمتدخلالفر�صةلتقديمالحلولوالتدابيرالمتخذةمنقبلالمديريةمن
اأجلتثميناأمالكالدولة،واختتمالمداخلةبعر�صمح�صلةاال�صتراتيجيةالمعتمدةمنطرفها

فينف�صالمجال.

التهيئة  نموذجا« ت�ساميم  المادي-  والعتداء  التعمير  وثائق  »تنفيذ  لمو�صوع ب�صطه وفي
تمركزتمداخلةالأ�ستاذ اأحمد اأجعون،اأ�صتاذالتعليمالعاليبكليةالعلومالقانونيةواالقت�صادية
تمظهرات منها فياالأول تناول حيث اأ�صا�صية، محاور اأربعة حول بمكنا�ص، واالجتماعية
في تطرق ثم التهيئةبالخ�صو�ص، وت�صميم التعمير وثائق تنفيذ مجال في المادي االعتداء
المحورالثانياإلىعر�صكيفيةتعاملالق�صاءالمغربيمعحاالتاالعتداءالماديالتيتكتنف
تنفيذوثائقالتعمير،وب�صطفيالمحورالثالثاأ�صبابتف�صيالظاهرة،وانتهىاإلىعر�صبع�ص

المقترحاتالكفيلةبتجاوزها.

كما�صاركفيتن�صيطاليومالدرا�صيال�سيد محمد الهاللي،رئي�صق�صمالدرا�صاتالت�صريعية
والتنظيميةبوزارةالتعميرواإعدادالترابالوطني،منخاللمداخلةحول»انتهاء اآثار الإعالن 
المنفعة  ومبداأ  الملكية  في  بين  الحق  العمومية  والتجهيزات  المرافق  بخ�سو�ص  العامة  المنفعة  عن 
والتجهيزات بالمرافق القانونيةالمتعلقة المراجع افتتاحيتها في ا�صتعر�ص حيث العامة«،



177التقريرالختامي

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

28من المادة م�صموالت في مايدخل بين التمييز مع االأخيرة، لهذه تعريفا وقّدم العمومية،
قانون12.90،ومااليدخلفيهذهالمادة،ثمانتقلاإلىطرحطرقالتعاملمعاإ�صكاليةالمرافق
العموميةوالتجهيزاتالعموميةالمنتهيةاآثاراإعالنالمنفعةالعامةب�صاأنها،معالتمييزبينثالث
خياراتح�صبالمراحل،بينخياراالنحيازلمبداأالمنفعةالعامة،وخياراالنحيازاإلىالحق
فيالملكية،وخيارالحلالتفاو�صي،منتهياباقتراحمقاربةجديدةللتعاملمعهذهاالإ�صكالية.

تالذلك،عر�صلالأ�ستاذ العربي محمد مياد،اأ�صتاذباحثحولمو�صوع:»اآثار الإعالن عن 
المنفعة العامة على �سوء المادة 28 من قانون التعمير بين الواقع والقانون«،الذيا�صتملفيمقدمته
علىقراءةقانونيةود�صتوريةلمقت�صياتالمادة28منقانونالتعمير،بماتحملهمناحتراملحق
الملكيةالذييجباأنيراعيهت�صميمالتهيئة.وتوقففيهذاال�صياقعنددورالرقابةاالإدارية
بخ�صو�ص الوزارية القانونيةوالدوريات المنظومة اإلى ا�صتنادا الحق، هذا على تمار�ص التي
المعاييرالح�صريةللتجهيزاتالجماعية،وكذاتجميعالمعطياتحولالعقاراتالمخ�ص�صة

لالإداراتالعمومية.

وفيخ�صممناق�صتهالإ�صكاليةعدمتفعيلمقت�صياتالمادة28منقانونالتعمير،تطرقاإلى
المعوقات المادة،وكذا تفعيلهذه اأجل االإدارةمن اتخاذهامنطرف الواجب االإجراءات
التيتحولدونتفعيلها،ارتباطاباإ�صكاليةتعدداالأنظمةالعقارية،وتنوعطبيعةالعقار،وكثرة
وتداخل المالية، و�صعفاالعتمادات التقني، الملف اإعداد م�صطرة وتعقيدات المتدخلين،

االخت�صا�صات،وثقلالوثائقالمتطلبةالأداءتكاليفعملياتاالقتناءات.

كماقارباأهمالت�صاوؤالتالمطروحةبخ�صو�صمدىاإلزاميةاالإدارةبتنفيذم�صامينت�صميم
اإنجازم�صروعتجهيزات االإدارة�صراحة تثارفيحالرف�ص التي االإ�صكالية التهيئة،وتناول
عمومية،م�صيرااإلىاالأ�صبابالتييمكناأنتف�صياإلىذلك.وقامبتحليلمدىاإمكانيةاأحقيتها
من ذلك عن يترتب ما اإلى معالتطرق �صنوات، 10 اأجل انتهاء قبل العقار عن اليد رفع في
نتائجتم�صحقالملكية،وتو�صيحموقفالق�صاءالمغربيفيتحديداأ�صا�صم�صوؤوليةاالإدارة.

وخل�صاإلىتقديممقترحاتوتو�صياتبهدفمعالجةاالإ�صكالياتال�صالفذكرها.

 *   * 
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وقدتوا�صلتاأ�صغالاللقاءالدرا�صيبفتحبابالمناق�سة،حيثتمركزتفيعمومهاحول
واقعالتعمير،ومايطرحهمناإ�صكالياتعلىم�صتوىالتخطيطوالتنفيذوالتدبير،والتعاملمع
العقاراتالمخ�ص�صةللمرافقوالف�صاءاتوالتجهيزاتالعموميةالمبرمجةفيت�صاميمالتهيئة
والتنظيمية القانونية وتطبيقالن�صو�ص بها، المرتبطة العامة المنفعة عن االإعالن اآثار المنتهية

المتعلقةبوثائقالتعمير.

وهكذا،تمحورتالتدخالتحولاإثارةالمالحظات والإ�سكالياتالتالية:

لتعار�صها به المق�صي ال�صيء لقوة الحائزة النهائية الق�صائية االأحكام تنفيذ �صعوبات u
معاإكراهاتالتجهيزاتالعموميةالمبرمجةفيالتجزئاتالمحددةفيت�صاميمالتهيئة
طرف من التنفيذ �صيتم فهل التنطيق. تحديدات اأو التخ�صي�صات اأو المفعول، �صارية

الجهةمانحةالترخي�ص؟وماهوموقفالوكالةالح�صرية؟

التعمير،خا�صةفيما قانون 27من المادة اأحكام تنفيذوتطبيق يطرحه الذي االإ�صكال u
يتعلقبت�صاميمالتهيئةالتياأرجعتاإلىالوكاالتالح�صريةبعدان�صراماالأجلالمحدد
هي الحالة؟وما هذه في المعلومات مذكرة ت�صليم قانونية الت�صاوؤلحول مع قانونيا،

المرحلةالتييمكنفيظلهااإعادةتقييمت�صاميمالتهيئة؟

الت�صاوؤلحولموقفالوكالةالوطنيةللمحافظةالعقاريةوالم�صحالعقاريوالخرائطية u
فيمجالالتعميروخا�صةفيمايتعلقبتنفيذوثائقه؟

التحديدالت�صريعيلمفهومالملكالعمومي،ومايدخلفياإطاره،والت�صاوؤلحولمااإذا u
كانالملكالغابوييدخلفينطاقاأمالكالدولةالخا�صة؟

التجاوزاتالتييتعر�صلهاالملكالغابوي،والتيتفقدمرا�صيمالتحديدكلم�صروعية u
د�صتوريةوقانونية؛

دائرة من واإق�صائها خا�صة، كملكية الغابة مع والغابات المياه م�صالح تعامل عدم u
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للتنمية الوطنية المبادرة وفل�صفة اال�صتثمارات، قوانين على �صدا المدنية المعامالت
الب�صرية،معالتاأكيدعلىاأناالأمري�صتوجباإعادةالنظر؛

تنظيمخا�ص ب�صن 1916 يناير 3 ظهير في الواردة الت�صريعية المقت�صيات احترام عدم u
لتحديداأمالكالدولةكماتمتعديلهوتتميمه؛

اإغفالاأوتجاهلم�صالحالمياهوالغاباتللم�صتجداتالتيعرفتهاالن�صو�صالت�صريعية، u
وخا�صةمنهاد�صتورالمملكة،ولماتمتالم�صادقةعليهمنالمواثيقالدوليةالمتعلقة

بحقوقاالإن�صان؛

االإداري التق�صيم ب�صاأن الم�صتجدة التغييرات والغابات المياه م�صالح مواكبة عدم u
االأجهزة لدن من بها المعمول الوثائق وباقي الطبوغرافية الخرائط وكذا للمملكة،

المكلفةبالتعمير؛

التاأكيدعلىاأنتدبيرالملكالغابويم�صوؤوليةم�صتركة؛ u

االإ�صكالالذييطرحهم�صل�صلتح�صيروثائقالتعمير؛ u

غيابوجود�صيا�صةعقاريةفيميدانالتهيئةوالتعمير؛ u

اأهميةاعتمادالمقاربةالت�صاركيةفيتاأ�صي�صوتنفيذوثائقالتعميرباإ�صراككافةالمعنيين، u
ونهج اأر�صالواقع، على المقاربة هذه اآليات تحديد في التفكير اآنية على التاأكيد مع

اأ�صلوبالحكامةوالتخطيطاال�صتراتيجي؛

اعتبارا�صتردادالمالكينلعقاراتهمالمخ�ص�صةللتجهيزاتالعموميةبعدمرور10�صنوات u
دونتنفيذهمن�صاأنهاأني�صاهمفيتفويتالفر�صةعلىاالإدارةمناأجلاإنجازتجهيزات

عموميةالتيتظل�صالحيةم�صاريعهامرتبطةبمدةاإعالنالمنفعةالعامة؛

الت�صاوؤلحولالبديلالذييمكناأنيعو�صتعديلاأحكامالمادة28منقانونالتعمير، u
والذيمن�صاأنهاأنيراعيالم�صلحةالعامة،دونمااإ�صراربالم�صالحالخا�صةللمالكين؛
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التاأكيدعلىاأناالإ�صكالياتالتيتثيرهااأحكامالمادة28منقانونالتعميراإنماهيناجمة u
بعيناالعتبارمقت�صيات اأخذ ن�صها،ف�صالعنعدم الممار�صة،ولي�صعنمنطوق عن

واأحكامباقيموادهذاالقانون؛

�صـــرورةالتوفيــقبينكــلمنالتو�صـــعالح�صـــري،وتزايــدالنمــوالديموغـــرافي، u
وتزايدالحاجيات؛

ا�صتح�صانتجربة�صوي�صرامنحيثاعتمادهاعلىاإقرارتعميرت�صامني؛ u

ومتطلبات العامة، المنفعة تحقيق بين التوفيق في المملكة و�صيط موؤ�ص�صة دور اأهمية u
الملكيةالخا�صة؛

التاأكيدعلى�صرورةالعملبالمركزيةالتخطيطفيمجالالتعمير؛ u

ترابطوتما�صكاأحكامقانونالتعمير؛ u

عدمتحديدالم�صرعلمفهوماالعتداءالمادي؛ u

اإعمالالم�صاءلةال�صخ�صيةللم�صوؤولاالإداريالذيقامباالعتداءالمادي؛ u

اإعالناعن باعتبارها العامة الطرق حدود تخطيط قرارات تطرحها التي االإ�صكاليات u
المنفعة،واأنهاالزمةالإنجازماتمالتن�صي�صعليهفيها؛

وزيرال�صكنى عن ال�صادرة 20469 عدد المذكرة مقت�صيات تطرحه الذي االإ�صكال u
المرافق يتعلقبا�صتثناء فيما 2012،وخا�صة 20دجنبر بتاريخ المدينة والتعميرو�صيا�صة
والتجهيزاتالعامةالواردةفيت�صميمالتهيئة،والواردةفيت�صاميمالتجزئاتالعقارية
اأ�صغال وت�صلم مو�صوعترخي�ص كانت والتي لها، المرخ�ص ال�صكنية والمجموعات
انق�صاء بعد بها المنفعةالمرتبطة اإعالن عن المترتبة االآثار انتهاء اإمكانية من موؤقت،

االأجل،واعتباراأنهذااال�صتثناءيعدحيفافيحقالودادياتوالتعاونياتال�صكنية؛
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للحكومة العامة باالأمانة المخت�صة الم�صالح تحقق م�صطرة ت�صتغرقها التي المدة طول u
المتبعة الم�صطرة �صالمة من والتاأكد عليها، واالطالع التعمير، وثائق م�صاريع من
الم�صادقةعليهاون�صرها تاأخرم�صطرة ي�صهمفي اأن �صاأنه اأنذلكمن ب�صاأنها،واعتبار

بالجريدةالر�صمية؛

االإ�صكالالقانونيالمتعلقبترتيباتا�صتردادالعقار،معالتاأكيدعلى�صرورةاإعمالمبداأ u
الفوريةبمجردانتهاءاالآثارالمترتبةعناإعالنالمنفعةالعامة؛

االإ�صكالالذيتطرحهمذكرةالمعلوماتلتحديدالو�صعيةالقانونيةللعقار؛ u

طرحاالإ�صكالياتالمتعلقةبتدخلالجماعاتالترابيةفيمجالالتعمير،وماتواجههمن u
اإكراهاتناجمةعنتزايدالنموالديموغرافيوتطورهو�صاآلةالحاجيات؛

طرحم�صاألةتاأثيراتالبطءاالإداريعلىاإنتاجوثائقالتعمير؛ u

التقديرات تقادم اإلى يوؤدي مما التهيئة، ت�صميم اإعداد ي�صتغرقها التي االآجال طول u
والتوقعاتويخلق�صعوبةفيتنـزيلم�صامينهعلىاأر�صالواقع؛

االأجلالذييمكنفياإطارهرفعدعوىالحيازةودعوىنقلالملكية؛ u

التاأثيراتالتييمكناأنتترتبعناإجراءق�صمةعلىعقارمملوكعلىال�صياعفيتغيير u
اأواإزالةالمنفعةالمق�صودةمنه؛

غمو�صمجالتطبيقت�صميمالتنمية،حيثلميحظبالتو�صيحمنطرفالم�صرع،مما u
يعدعائقاقانونيايقت�صيالتدارك؛

االإ�صكالياتالمترتبةعنتنـزيلم�صامينالمادة37منقانونالتعميرعلىاأر�صالواقع، u
وخا�صةفيمايتعلقبتطبيقمبداأالم�صاهمةالمجانيةفياإطارال�صوابطالمحددةقانونيا،
معاالإ�صادةبالتجربةاالإ�صبانيةفيمايخ�صاإقرارمبداأتقا�صمتكاليفالتعميربينالمالكين

والجماعةالترابية؛



ناديةبنلكحل182

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثالث،دجنبر2014

اللجوءاإلى تبرير اإمكانية عدم على والتاأكيد التعمير، وثائق تنفيذ عدم اأ�صباب مناق�صة u
االعتداءالماديب�صعفالمواردالمتاحةاأوتقادمالتقديراتوالتوقعات؛

كيفيةا�صترجاع ب�صاأن دقيقة مقت�صيات التعمير قانون من 28 المادة ن�ص ت�صمين عدم u
المالكينلعقاراتهم،بعدانتهاءاالآثارالمترتبةعناإعالنالمنفعةالعامة؛

الت�صاوؤلحولمدىاإمكانيةرفعدعاوىق�صائيةمنطرفالمالكينلعدمتفعيلمقت�صيات u
وثائقالتعمير،والمطالبةبالتعوي�صعنذلك؛

اإثارةم�صاألةالعدالةالعقارية،معالتاأكيدعلى�صرورةتجاوزالمنظومةالتعميريةالوطنية u
للموروثمنهاعنالفترةاال�صتعمارية؛

المخ�ص�صة العقارية الم�صاحات تقلي�ص من االأمر يقت�صيه وما المالية، االإكراهات u
للتو�صعاتالعمرانية؛

بين بالترا�صي االتفاق فيها يتم التي الحالة بين الملكية نزع عن التعوي�ص قيمة تباين u
المالكوالجهةالنازعة،والحالةالتييحددفيهاالتعوي�صبناءعلىحكمق�صائي؛

اأهميةالحفاظعلىتوازنالعالقةالقائمةبين�صلطةاالإدارةفيم�صطرةنزعالملكية،وبين u
ال�صماناتالتييمنحهاالقانونمنخاللتعوي�صعادلوحقيقي؛

دورالخبرةفيتحديدالتعوي�صعناإعالنالمنفعةالعامة؛ u

باأن علما للتقويم، االإدارية اللجنة في الجماعي المجل�ص ممثل ع�صوية دائمية عدم u
االأجهزة مختلف جانب اإلى االأ�صا�صيين، المتدخلين اأهم اأحد تعتبر الترابية الجماعة
ممثل اإ�صراك تفتر�ص المحلية الديمقراطية وباأن التعمير، بميدان المكلفة العمومية

ال�صاكنةفيجميعالقراراتالتيتهمال�صاأنالمحلي.

 *   * 
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وفياأعقابذلك،قامال�صيدالكاتبالعاملموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،اإلىجانبباقيال�صادة
بع�صالمالحظات على تركيبية تعقيبات بتقديم الدرا�صي اليوم في الم�صاركين المتدخلين

والت�صاوؤالتالواردةفيالتدخالتالمقدمةخاللجل�صةالمناق�صة.

كماجددال�صيدالكاتبالعامللموؤ�ص�صة،وال�صيدمديرمديريةالتعميرواإعدادالترابالوطني
الدعوة،باأنكالمنالموؤ�ص�صةوالوزارةتظالفيانتظارالتو�صلبمزيدمنالم�صاهماتالمكتوبة
االإلكتروني، بريديهما اللقاء،عبر مو�صوع في تو�صيات اأو اقتراحات اأو مالحظات ب�صاأن

لدرا�صتهاوتبليغهااإلىمنيجب،واتخاذالمتعين.

النظرحولمختلف وجهات وتبادل للحوار جادا ف�صاء اللقاء هذا �صكل فقد واإجماال،
االإ�صكالياتالتيتطرحهاوثائقالتعمير.

 *   * 

وقداختتمتفعالياتالتظاهرةباإ�صادةال�صيدو�صيطالمملكةبجوالحوارالذي�صادهذااليوم
الدرا�صي،وبالقيمةالفكريةوالمهنيةللمداخالتالمقدمةخاللهمنلدنجميعالم�صاهمينفي

تن�صيطاأ�صغاله.

كماتوجهبال�صكراإلىاالأ�صتاذعبدالمجيداغميجةمديرالمعهدالعاليللق�صاءعلىمااأواله
منعنايةالحت�صانالتظاهرةبرحابالمعهد،منوهابمجهوداتكلمن�صاعدعلىتنظيمها،

�صائالاهللعزوجلالتوفيقوال�صدادلمافيهخدمةالمواطن.

*    *   * 

هذا،ونظرالمااأفرزتهالعرو�صوالمناق�صاتمنتو�صيات،فقدتقررتكوينلجنةم�صتركة
بينالموؤ�ص�صةوالوزارةلدرا�صتهاو�صياغتهابمايمكنمنتجاوزمايطرحمن�صعوبات.

*     * 
*





الكلمة الختامية





الكلمة الختامية لل�سيد و�سيط المملكة
النقيبعبدالعزيزبنزاكور

ال�سيدات وال�سادة الأفا�سل؛

وبالقيمة اللقاءالعلمي، �صادهذا الذي الم�صوؤول الحوار بجو اأنوه اأن لي ا�صمحوا ختاما
الفكريةوالمهنيةللمداخالتالمقدمةخالله،منلدنجميعالم�صاهمينفيتن�صيطاأ�صغالهذا
اللقاء،�صاكرااإياهمعلىجهودهمالمحمودة،علماباأننا�صنعمل،بتعاونمعاأطرالوزارة،على

�صياغةالتو�صياتالتيانبثقتعنالمداخالتوالمناق�صات.

االأهمية يعك�ص االأمرالذي التظاهرة، بها التيحظيت الوا�صعة االإعالمية بالتغطية واأ�صيد
البالغةالتييكت�صيهاالمو�صوع،خا�صةفيالظرفيةالوطنيةالراهنة.

هو اأواله، ما للق�صاء،على العالي المعهد مدير اغميجة المجيد عبد االأ�صتاذ اأ�صكر كما
وم�صاعدوه،منعنايةلعقداللقاءفيرحابهذاالمعهد.

وال�صكرمو�صولاأي�صالكافةالم�صوؤوليناالإداريينبوزارةالتعميرواإعدادالترابالوطني،
اهلل، �صائلين الدرا�صي، اليوم هذا تي�صيرانعقاد على �صاعد ممن المملكة، و�صيط وبموؤ�ص�صة
الملك لجاللة الحكيمة التوجهات وفق لخدمةالمواطن، جميعا يوفقنا اأن وجل، عز

محمدال�صاد�ص،حفظهاهللواأيده.

واإلى اللقاء في فر�سة اأخرى اإن �ساء اهلل.  

وال�ســالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركـــاته. 

الكلمة الختامية





الت��سيات ال�سادرة 
عن الي�م الدرا�سي





لقد انتهت اللجنة الم�ستركة بين وزارة التعمير واإعداد التراب الوطني وموؤ�س�سة و�سيط المملكة 
اإلى �سياغة ما تمخ�ص عن اليوم الدرا�سي من تو�سيات وفق ما يلي :

وثائق التعمير: 
م�صاطر تب�صيط طريق عن التعمير لوثائق الموؤطرة القانونية المنظومة في النظر اإعادة 

االإعداد،وم�صاطرالم�صادقةعليها؛
العمومية والمرافق التجهيزات بخ�صو�ص العامة المنفعة عن االإعالن اأجل تقلي�ص 

المبرمجةبت�صاميمالتهيئةمن10�صنواتاإلى5�صنوات؛
بحث�صبلتنظيمكيفيةمراجعةالتخ�صي�صاتالواردةفيت�صاميمالتهيئةالمرتبطةباإنجاز 

المرافقالعموميةقبلانتهاءاالأجل؛
�صرورةتقييدكلالتحمالتالتيفر�صتهاوثائقالتعميرب�صجالتالمحافظةالعقارية، 
نظرالترابطالمهامفياتجاهخدمةالتعميروالحفاظعلىالنظامالعمراني؛معالتن�صيقفي
ذلكبينالوكالةالوطنيةللمحافظةالعقاريةوالم�صحالعقاريوالخرائطيةمعاالأجهزة

المكلفةبالتعميرواإعدادالترابالوطني؛
منها المتجاوز وتحيين التعمير بوثائق العمرانية التجمعات كافة تغطية في االإ�صراع 

اأوتلكالتيانتهتاآثاراإعالنالمنفعةالعامةب�صاأنها؛
التاأكيدعلىاأهميةالبحوثاالإداريةالمنجزةفيمادةالتعمير،وتقريراإ�صهارفعالوناجع 
العامة ال�صيا�صات اإعداد في الفعلية الم�صاركة في المواطن حق تكري�ص مع ب�صاأنها،

المتعلقةبها؛
ت�صاميم اإعداد في الوزارية للقطاعات الخارجية للم�صالح الفاعل االنخراط �صرورة 
المعبرعنهاوتر�صيد الحاجيات الم�صادقة،وذلكق�صد�صبط التهيئةقبلعر�صهاعلى

المواردالمخ�ص�صةلمبا�صرةعمليةاالقتناءوالت�صييد؛

الت��سيات ال�سادرة عن الي�م الدرا�سي
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االقت�صادية االأبعاد جانب اإلى العتيقة للمدن التاريخية االأبعاد ا�صتح�صار �صرورة 
واالجتماعيةوالبيئيةعنداإعدادوثائقالتعمير.

نزع الملكية من اأجل المنفعة العامة: 
�صرورةمراجعةالقانونالمتعلقبنزعالملكيةمناأجلالمنفعةالعامةفياتجاهتب�صيط 

م�صطرته،واختزالهاوالت�صريعبها؛

�صرورةتحديدبرمجةزمنيةالإنجازالمرافقالعموميةتحتطائلةالتخليعنها،وجعل 
نقلالملكيةاإلىاالإدارةم�صروطابتوفراالعتماداتالمر�صودةلهذهالغايةفيالميزانية،

والكفيلةبتمكينالمالكينتعوي�صاعادالومن�صفا؛

اإعادةالنظرفيتركيبةاللجنةاالإداريةللتقويمباإقرارع�صويةدائمةلممثلالجماعةالترابية 
بها،وكيفيةعملهاوالن�صابالقانونيالواجبتوفرهالجتماعاتها،والعنا�صرالتيينبغي

االأخذبها،والمعاييرالدقيقةالتي�صتقوماللجنةالمذكورةبتقديرالتعوي�صوفقها؛

تو�صيعمفهومالمنفعةالعامةلت�صملاإمكانيةتحقيقهامنقبلالخوا�ص،بمنفيهممالكي 
االأرا�صيالموؤهلةال�صتقبالالمرافقوالتجهيزاتمو�صوعهذهالمنفعة؛

�صرورةتب�صيطم�صطرة�صرفالتعوي�صاتعناالقتناءبالترا�صي،اأونزعالملكية. 

العتداء المادي: 
ق�صدباالعتداء قامعن الذي االإداري الم�صوؤول مواجهة في ال�صخ�صية الم�صاءلة اإقرار 

الماديعلىملكالغير.

الر�سيد العقاري: 
الإحداث بها االحتفاظ يجب التي االأرا�صي من الفعلية االحتياجات تحديد �صرورة 
مرافقوتجهيزاتعموميةب�صكلدقيقومعقلن،اعتماداعلىمعاييرومقايي�صم�صبوطة

ومعلنعنها؛
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المتوفرةلتعبئة لالإمكانيات بالنظر العمومية، التجهيزات معايير برمجة �صبكة مراجعة 
العقاربالنظرلتوفرهومالءمتهوالحاجياتالمعبرعنهاوكذامتطلباتاقتنائه؛

تنويعطرقتوفيرالعقاراتالالزمةللمرافقوالتجهيزاتالعمومية؛ 

اإحداث�صندوقوطنيلتمويلاالحتياطالعقاريالعمومي؛ 

اقتراحتقا�صمكلفةقيمةالعقاراتالمخ�ص�صةالإقامةالمرافقوالتجهيزاتالعموميةبين 
الجماعاتالترابية،والقطاعاتالحكومية،واأ�صحابالتجزئاتالعقارية؛

ن�صرمرجعر�صميالأثمنةالعقارات،ح�صبالمناطقوالجهات،يتمتحيينه�صنوياق�صد 
اعتمادهفياقتناءاتالدولةومختلفالعملياتالعقارية؛

االأخذبعيناالعتباراالإمكانياتالماليةالمتوفرةلدىالجهاتالعموميةالمعنية،والعمل 
علىبرمجةعملياتاالقتناءعلىمراحلانطالقامنميزانيةال�صنةالموالية،وذلكبتن�صيق
وكذاالجماعات والمالية، االقت�صاد بوزارة الدولة واأمالك الميزانية مديريتي مع تام

الترابيةوالموؤ�ص�صاتالعموميةالمنوطةبها.

الوكالت الح�سرية: 
تتمكنمنالقيام الح�صريةحتى للوكاالت الالزمة الماديةوالب�صرية االإمكانيات توفير 

بمهامهافيمجالالتغطيةبوثائقالتعمير.

تنفيذ الأحكام الق�سائية: 
�صرورةالتفكيرفياإيجاداآلياتقانونيةلتنفيذاالأحكامالق�صائية،ال�صادرةفيمواجهة 
مناأجل الملكية نزع عن التعوي�ص مجال في خا�صة وب�صفة عامة ب�صفة االإدارة

المنفعةالعامة.

*        * 
*




