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 .7االستغالل العشوائي للملك العام من طرف
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المرجعيات القانونية و التنظيمية
 .1القانون التنظيمي رقم  113 -14المتعلق بالجماعات :

 .2المرسوم رقم  2-99-1123الصادر بتاريخ  04ماي  2000بتطبيق ظهير  30نونبر
 1918المتعلق بإشغال األمالك العمومية مؤقتا كما وقع تغييره وتتميمه.
 .3القانون رقم  39-07المتعلق باألحكام االنتقالية الخاصة بجبايات الجماعات المحلية

 .4القرار الجماعي رقم  210بتاريخ  03أكتوبر 2012
 .5القرار الجبائي رقم  236بتاريخ  06يونيو  2016المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم
والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية المجلس الجماعي لسال ،كما تم تعديله.

تعريف الملك العام الجماعي
• األمالك التي تمتلكها الجماعة ملكية قانونية تامة واملخصصة الستعمال العموم أو لتسيير املر افق العامة
الجماعية.
• ومنها  :الطرق واألزقة والساحات والحدائق ومالعب القرب واألسواق واملجازر....
• ال يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة.

• ال يمكن تفويتها أو مبادلتها إال بعد إتباع مسطرة خاصة الستخراجها من األمالك العامة إلى األمالك الخاصة.
• املرافق التابعة للملك العام الجماعي ال يمكن أن تكون محل إيجار أو كراء.

تدبير الملك العام الجماعي
❖ يخضع تدبير امللك العام الجماعي لقواعد القانون العام ،وال يمكن للغير ادعاء أي حق عليه ،إذ
ال يجوز امتالكه بالتقادم أو نزع ملكيته أو الحجزعليه.

❖ تكون هذه األمالك موضوع رخصة استغالل مؤقت ،نظرا الن هذه الرخص غير دائمة ويمكن
سحبها وفق الشكليات والشروط املنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في  30نونبر 1918
املتعلق باحتالل األمالك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه وكذا ظهير  14نونبر  1949املتعلق
بمنح بعض الرخص في احتالل امللك العمومي البلدي.

تدبير الملك العام الجماعي
❖ يخضع تدبير امللك العام الجماعي لقواعد القانون العام ،وال يمكن للغير ادعاء أي حق عليه ،إذ ال يجوز
امتالكه بالتقادم أو نزع ملكيته أو الحجز عليه.
❖ تكون هذه األمالك موضوع رخصة استغالل مؤقت ،نظرا الن هذه الرخص غير دائمة ويمكن سحبها وفق
الشكليات والشروط املنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في  30نونبر  1918املتعلق باحتالل األمالك
العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه وكذا ظهير  14نونبر  1949املتعلق بمنح بعض الرخص في احتالل

امللك العمومي البلدي.
❖ يعتبر االستغالل املؤقت حق استغالل خصوص ي مللك عام تابع للجماعة ،وذلك ملمارسة نشاط تجاري أو
صناعي أو منهي ....من طرف شخص معنوي أو ذاتي ،بموجب قرار جماعي مقابل أداء إتاوة سنوية أو ربع

سنوية يحدد مقدارها على أساس مساحة امللك العام ،ونوع االستغالل ،بناء على القرار الجبائي.
❖ يمكن منح الترخيص باالستغالل املؤقت للملك العام الجماعي ملدة أقصاها عشر سنوات مع إمكانية
تمديدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة.

أنواع استغالل الملك العام الجماعي
 (1االستغالل ألغراض تجارية وصناعية و مهنية :
•

مختلف األنشطة التجارية والصناعية واملهنية؛

•

شركات االتصاالت؛

•

استغالل محطات وقوف السيارات والحافالت.

 (2االستغالل بمنقوالت وعقارات ترتبط بممارسة النشاط :
•

حالة املقاهي واملطاعم واملقشدات  :أطناف وستائر الدكاكين  -الستار العمودي املعلق على الطنف
 املعروضات املعلقة على واجهة املتجر أو على جدار الواجهة  -النصب واملعروضات أمام الدكان -العنوان واإلشارة إليه عن بعد؛

•

بواسطة األكشاك بالحدائق والساحات العمومية.

•

اللوحات اإلشهارية

 (3االستغالل األغراض البناء
 (4املر افق التابعة للملك العام الجماعي  :مالعب القرب – األسواق – املجازر.............

طرق و مساطر منح رخصة استغالل الملك العام

عن طريق طلب عروض بناء على دفاتر
شروط و تحمالت
 .1استغالل بواسطة األكشاك بالحدائق

و الساحات العمومية.
 .2استغالل محطات وقوف السيارات
والحافالت.
 .3استغالل األسواق.

عن طريق اتفاقيات
 .1االستغالل عن طريق اللوحات

االشهارية (.)1
 .2استغالل مالعب القرب
(جمعية)

بناء على دراسة الطلبات املقدمة
 .1االستغالل ألغراض تجارية و

صناعية و مهنية.
 .2االستغالل بمنقوالت وعقارات
ترتبط بممارسة النشاط.

 .3االستغالل ألغراض البناء

( )1مع اإلشارة أن المجلس الجماعي سبق له أن صادق على دفتر شروط و تحمالت بخصوص توسيع منح االستغالل ولم يؤشر عليه.

الرسم المفروض على استغالل الملك العام الجماعي

قاعدة االحتساب

طبيعة االستغالل

االستغالل ألغراض تجارية وصناعية و حسب املساحة املشغولة واملوقع ونوع ما
مهنية :

يشغله.

وفق القرارالجبائي
أنظرالجدول املوالي

االستغالل بمنقوالت وعقارات ترتبط حسب القيمة اإليجارية املحددة حين
بممارسة النشاط :

اإلحصاء العام.

االستغالل ألغراض البناء :

عن كل متر مربع

 25درهم للمتر املربع عن كل ربع سنة
في حدود السعر األقص ى املحدد
بالقانون.
يتم أداء مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة لدى وكيل املداخيل الجماعي.

الرسم المفروض على استغالل الملك العام الجماعي
(الفصل )29
نوع النشاط
األكشاك للمرت املربع
األكشاك املتنقلة للمرت املربع
حمطات توزيع الوقود للمرت املربع
آالت توزيع الوقود اخلاص ابلدراجات النارية للمرت املربع

استغالل الرصيف أمام املقاهي وغريها للمرت املربع
* الشوارع و األزقة اليت ال يصل حرمها  30مرت
* الشوارع و األزقة اليت يتعدى حرمها  30مرت

الرسم عن كل ربع سنة
 150درهم
 250درهم
 10دراهم
 80درهم

 15درهم
 25درهم

السريك واأللعاب املتنقلة للمرت املربع
األلياف البصرية للمرت الطويل
علب الربط للمرت املربع

 60درهم
 1.50درهم
 25درهم

الدواليب املعدة إليواء املعدات التقنية اخلاصة بربط وخدمة املشرتكني وهوائيات الربط و املخادع اهلاتفية للمرت املربع

 100درهم

استغالل الرصيف من طرف األبناك و املؤسسات املالية للمرت الطويل
استغالل الرصيف من طرف مؤسسات أخرى للمرت الطويل
استغالل امللك العمومي املؤقت من طرف شركات االتصال عن كل هوائي

 500درهم
 300درهم
 5 000درهم

خزاانت الوقود حتت األرضية للواحدة

 500درهم

خمادع منصبة من طرف شركات خاصة أو اتبعة ملؤسسات عمومية ذات استقالل مايل للمرت املربع

 500درهم

إقامة املعارض للمرت املربع
عرض السيارات و الشاحنات امام حمالت شركات البيع املخصصة للمرت املربع
تعليق الالفتات للواحدة مع إعفاء اجلمعيات غري الرحبية و األحزاب السياسية
اللوحات اإلشهارية طوطيم  TOTEMللواحدة

 50درهم
 50درهم
 200درهم
 200درهم

شغل امللك العام ابألسواق النموذجية للمرت املربع

 40درهم

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي

دواعي اعتماد هذا القرار ،من أهمها :
 .1وجود جوانب قصور يف جمال تطبيق الرسم انمجة عن غياب إطار معياري مالئم الحتالل امللك
اجلماعي العام (أكدها اجمللس األعلى للحساابت يف تقريره الصادر سنة .)2015
 .2استفحال ظاهرة الرتامي على امللك العام اجلماعي؛

 .3العمل على ضمان تكافؤ فرص االستفادة من استغالل امللك العام برتاب مجاعة سال؛
 .4ضعف املراقبة للتحقق من صدق املعلومات املصرح هبا خصوصا املساحة ومدة االحتالل.
 .5ضعف التنسيق بني مصاحل اجلماعة ذات العالقة.

 .6حتصيل إاتوات االحتالل يف غياب رخص لالحتالل املؤقت.
 .7عدم تطبيق جزاءات يف حالة خمالفة مقتضيات الرتخيص.

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي

يحدد هذا القرار على وجه الخصوص :
 (1تشكيلة اللجنة املكلفة بدراسة ملفات طلبات شغل امللك العام اجلماعي؛
 (2اختصاصات اللجنة املكلفة بدراسة ملفات طلبات شغل امللك العام اجلماعي؛
 (3شروط وقواعد استغالل امللك العام اجلماعي ؛
 (4مسطرة منح رخص شغل امللك العام اجلماعي؛
 (5كيفية تتبع ومراقبة شغل امللك العام اجلماعي؛
 (6اإلجراءات الزجرية يف حالة املخالفات.

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي
تشكيلة اللجنة املكلفة

اختصاصات اللجنة املكلفة

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي

شروط وقواعد االستغالل

(خصوصا ابلنسبة للمقاهي واملطاعم واملقشدات)
مكان االحتالل

المواصفات الدنيا المطلوبة

• عرض

مواصفات المكان

عرض الرصيف  2.5متر أو  2بالنسبة
الرصيف يتجاوز لشوارع المدينة العتيقة.

 2,5متر ؛

الرصيف

 1متر عرض على طول واجهة المحل

•

• باستثناء الشوارع الرئيسية
المتواجدة

المساحة القصوى
المسموح باستغاللها

داخل

المدينة

عرض الرصيف ما بين  2.5و  6أمتار

المحل.
•

العتيقة حيث تحدد المساحة
الدنيا في  2مترين.

الشارع
الزقاق
فضاء عمومي

نصف الرصيف على طول واجهة
على أن ال يقل عرض الطريق المتاح
للعموم عن  1.5متر.

عرض الرصيف يفوق  6أمتار

•

 3أمتار على طول واجهة المحل

ال يرخص باالستغالل إال بقرار استثنائي للجماعة بتنسيق مع السلطة المحلية
عرض الزقاق يتجاوز  7أمتار

ال يشكل الزقاق ممرا رئيسيا للعموم

ثلث عرض الزقاق على طول واجهة المحل

ال يجب أن يكون الفضاء مكانا لتوافد

نصف مساحة الفضاء على أال يتجاوز 100

العموم من أجل الترفيه

متر مربع.

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي
شروط وقواعد االستغالل  :تنظيم األعراس و احلفالت
مكان االحتالل

المواصفات الدنيا المطلوبة

مواصفات المكان
عرض الرصيف  2.5متر.

• عرض الرصيف يتجاوز

الرصيف

 2,5متر ؛

عرض الرصيف ما بين  2.5و 6
أمتار
عرض الرصيف يفوق  6أمتار

الشارع

الزقاق
فضاء عمومي

المساحة القصوى
المسموح باستغاللها
 1متر عرض على طول واجهة المحل
•

نصف الرصيف على طول واجهة المحل.

•

على أن ال يقل عرض الطريق المتاح

للعموم عن  1.5متر.
•

 3أمتار على طول واجهة المحل

ال يرخص باالستغالل إال بقرار استثنائي للجماعة بتنسيق مع السلطة المحلية
عرض الزقاق يتجاوز  7أمتار

ال يشكل الزقاق ممرا رئيسيا للعموم

ثلث عرض الزقاق على طول واجهة المحل

ال يجب أن يكون الفضاء مكانا لتوافد

نصف مساحة الفضاء على أال يتجاوز 200

العموم من أجل الترفيه

متر مربع.

ملحوظة  :ال ميكن أن تتجاوز مدة االستغالل  5أايم

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي
شروط وقواعد االستغالل  :تنظيم األعراس و احلفالت
مكان االحتالل

المواصفات الدنيا المطلوبة

مواصفات المكان
عرض الرصيف  2.5متر.

• عرض الرصيف يتجاوز

الرصيف

 2,5متر ؛

عرض الرصيف ما بين  2.5و 6
أمتار
عرض الرصيف يفوق  6أمتار

الشارع

الزقاق
فضاء عمومي

المساحة القصوى
المسموح باستغاللها
 1متر عرض على طول واجهة المحل
•

نصف الرصيف على طول واجهة المحل.

•

على أن ال يقل عرض الطريق المتاح

للعموم عن  1.5متر.
•

 3أمتار على طول واجهة المحل

ال يرخص باالستغالل إال بقرار استثنائي للجماعة بتنسيق مع السلطة المحلية
عرض الزقاق يتجاوز  7أمتار

ال يشكل الزقاق ممرا رئيسيا للعموم

ثلث عرض الزقاق على طول واجهة المحل

ال يجب أن يكون الفضاء مكانا لتوافد

نصف مساحة الفضاء على أال يتجاوز 200

العموم من أجل الترفيه

متر مربع.

ملحوظة  :ال ميكن أن تتجاوز مدة االستغالل  5أايم

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي

مسطرة منح رخص شغل امللك العام اجلماعي
يجب أن يوجه الطلب من طرف المعني باألمر ويتضمن البيانات التالية :
 .1اإلسم الشخصي والعائلي أو إسم الشركة أو المؤسسة والعنوان الكامل؛
 .2الغرض من إشغال القطعة األرضية المعنية ومدة االحتالل المطلوبة؛

 .3تحديد القطعة األرضية المراد احتاللها ( جانب الطريق) ومساحتها.

و بخصوص الوثائق التي يجب أن ترافق الطلب فهي كالتالي:
 .1نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب أو السجل التجاري

 .2نسخة من القانون األساسي و السجل التجاري إذا تعلق األمر بأشخاص معنوية (الشركات)
 .3تصميم موقعي يبين بوضوح موقع القطعة األرضية موضوع االستغالل المؤقت بالنسبة
للقطع المجاورة أو بالنسبة لجانب الطريق العمومية
 .4تصميم كتلة يبين الشكل النموذجي للمنشئات المراد إقامتها أو إنجازها مع مقاطع واجهية و
جانبية معززة بكل المعلومات التقنية الضرورية

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي

تتبع ومراقبة شغل امللك العام اجلماعي

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي

اإلجراءات الزجرية

القرار الجماعي المنظم الستغالل الملك العام الجماعي
مسامهة تفعيل القرار اجلماعي (أكتوبر  )2012يف حتسني مداخيل اجلماعة
2010
الرسم املفروض على شغل األمالك اجلما
عية العامة مؤقتا ألغراض جتارية أو
صناعية أو مهنية

2011

2012

2013

4 485 795,82 2 222 453,00 1 560 486,50 1 296 800,22

الرسم املفروض على شغل األمالك اجلما

عية مؤقتا مبنقوالت أو عقارات ترتبط مبم 5 716 165,17 2 062 937,09 2 233 404,76 2 271 375,42
ارسة أعمال أو صناعية أو مهنية جتارية

اجملموع
نسبة التطور

مالحظات

10 201 960,99 4 285 390,09 3 793 891,26 3 568 175,64
-4%

6%

13%

138%
السنة املوالية
لتفعيل القرار
اجلماعي

2014

2015

2016

2017

8 419 332,08 33 079 495,64 4 939 434,32

8 681 355,97

5 806 758,19

5 095 048,01

6 807 898,12

6 817 932,65

13 776 403,98 14 226 090,27 39 897 428,29 11 747 332,44

15%

240%
زايدة استثنائية
مرتبطة أبداء ديون
لشركة اتصاالت

-64%

-3%

دراسة ميدانية لظاهرة االستغالل العشوائي للملك العام
من طرف القطاع املهيكل

المنهجية المعتمدة

 .1جتميع املعطيات مع اعتماد بطاقة
معلومات خاصة ابلـمستغل للملك
اجلماعي العام مؤقتا

 .2تفريغ البطاقات التقنية املتعلقة بشغل
امللك اجلماعي العام من طرف 256
مستغال.

نموذج بطاقة معلومات خاصة بالـمستغل للملك الجماعي العام مؤقتا

النتائج المستخلصة
العدد

النسبة

االستغالل املرخص

38

15%

االستغالل غيراملرخص

218

85%

املجموع

256

املساحات املرخصة (باملتراملربع)

753

12%

املساحات غيراملرخصة (باملتر املربع

5 541

88%

املجموع باملتراملربع

6 294

املوارد القابلة لالستخالص (بالدرهم)

11 295

12%

املوارد غيرالقابلة لالستخالص (بالدرهم)

83 115

88%

املجموع بالدرهم

94 410

نموذج بطاقة معلومات خاصة بالـمستغل للملك الجماعي العام مؤقتا

بعض املخالفات التي تمت معاينتها
خالل هذه العملية النموذجية والتي تم زجرها

بناء سياجات حديدية

بناء حواجزحديدية

بناء سياجات حديدية

بناء حواجزحديدية

بناء حواجززجاجية

استغالل املناطق الخضراء

إقامة ستائربالستيكية عمودية

تشييد بناءات في امللك الجماعي العام بجوانب املقاهي

وضع مزهريات ضخمة

استغالل األعمدة الكهربائية

االستحواذ على رصيف املارة

االستحواذ على رصيف املارة

بعض املقرتحات للمسامهة يف املعاجلة
.1

تعزيز التنسيق بين الجماعة ومصالح العمالة والسلطة املحلية كل في مجال اختصاصاته املحددة (
املر اقبة – الترخيص)....

.2

تنظيم اجتماعات مع ممثلي التجار واملهنيين للتو افق حول الحلول املمكنة ملعالجة املشاكل املطروحة
وتشجيع المخالفين منهم على تسوية وضعيتهم من خالل طلب الترخيص من مصالح الجماعة؛

.3

إشراك املجتمع املدني في تنظيم حمالت تحسيسية في صفوف املخالفين من أجل تسوية وضعيتهم؛

 .4إشراك المجتمع المدني في تنظيم حمالت تحسيسية في صفوف (عدم المساهمة في التعايش
مع األمر الواقع)؛
 .5العمل على
المخالفة.

36

تطبيق اإلجراءات الجزرية وفق مقتضيات القانون بالنسبة للمصرين على

االستغالل العشوائي للملك العام
من طرف الباعة املتجولون

البائع متجول :
كل شخص يتنقل لعرض سلع أو مواد أو خدمات للبيع ،فوق أمالك عامة غير
مخصصة لهذا الغرض ،ودون الحصول على الرخص اإلدارية بشكل مسبق من
لدن املصالح املختصة.

38

 املعروضـات:
 الخضر ،الفواكه ،األسماك ،بعض أنواع اللحوم ،املالبس ،مواد التنظيف ،وجبات
غذائية ،أدوات منزلية وكهربائية ،،متالشيات ...

39

.

 فهو إذن :
•

نشاط غيرمنظم و غيرمهيكل؛

•

نشاط ال يخضع للمر اقبة
الصحية؛

•

نشاط ال يخضع لألنظمة
الجبائية و الضريبية املعمول
بها؛

•

نشاط يستغل فيه امللك
العمومي الجماعي بطريقة غير
مشروعة؛

40

يمارس في :

•
•
•
•
•
•
•
•

الشوارع الرئيسية؛
الساحات العامة؛
فوق األرصفة العمومية؛
ممرات الراجلين؛
قرب األسواق؛
أمام املساجد؛
مدخل اإلقامات السكنية ؛
بالقرب من املحالت التجارية؛

بواسطة :

•
•
•
•

عربات يدوية ؛
طاوالت خشبية ؛
عربات ذات محرك ؛
دراجات عادية أو نارية ؛

بعض أسباب الظاهرة

41

التوسع العمراني
والديمغرافي للمدينة

الهجرة القروية

البطالة

الهشاشة والفقر

اإلفالت من التبعات
القانونية مقارنة باملحالت
التجارية

أسباب ثقافية للمستهلك
(قرب وسهولة الولوج إلى
املعروضات)

االنعكاسات
ظهور أسواق قارة ،عشوائية ،غيرمنظمة
عرض منتجات ال تستجيب ملعاييرالسالمة واملر اقبة
تعريض صحة املواطن للخطر
االستغالل غيراملشروع للملك العام الجماعي
حرمان الجماعة من موارد مالية جبائية
42

االنعكاسات (تابع)
خلق منافسة غيرمشروعة مع التجاراملنظمين
عرقلة حركة املرور
تفاقم مشكل النفايات
إزعاج الساكنة املجاورة
التأثيرسلبا على جمالية ورونق املدينة
43

بعض املقترحات للمساهمة في معالجة الظاهرة

تشغيل األسواق النموذجية الحالية ومواصلة إحداث
أسواق نموذجية جديدة

تقوية مشاركة الجمعيات والساكنة املحلية في كل املبادرات
تعزيزآليات التشاور والتنسيق بين كل املعنيين

فتح قنوات جديدة للتواصل مع الباعة املتجولين
إبرام اتفاقيات شراكة بين كل املهتمين للنهوض بوضعية
الباعة املتجولين
44

 األسواق النموذجية الجماعية.

السـوق
1

السوق النموذجي النور بسيدي موس ى

403

2

سوق السهلي

235

3

سوق سال الجديدة

135

4

السوق النموذجي الكفاح

374

5

سوق لعيايدة

350

6

املركزالتجاري قطاع Cحي الرحمة

132

7

السوق النموذجي بالد بنعاشر

67

8

السوق النموذجي قطاع Eحي الرحمة

213

9

السوق النموذجي الدارالحمراء

146

املجمـوع

45

عـدد األماكن املخصصة

2055

سوق النور بسيدي موسى
الوضعية قبل

46

الوضعية بعد

الصعوابت املطروحة

تفضيل بعض الباعة

صعوبة توفير محالت

املتجولين العودة للبيع

تجارية لجميع الباعة

في الشارع؛

47

املتجولين في آن واحد؛

بعد بعض األسواق عن
الساكنة بسبب عدم
توفر العقارات املمكن
تخصيصها لهذا الغرض.

بعض املقرتحات للمسامهة يف املعاجلة
 .1إشراك املجتمع املدني في تنظيم حمالت تحسيسية في صفوف املواطنين لحثهم
على ارتياد األسواق الجماعية املنظمة؛

 .2تنظيم اجتماعات دورية بين املتدخلين للتو افق حول الحلول املمكنة ملعالجة
املشاكل املطروحة (تدقيق املعطيات و التو افق حول الحلول )؛
 .3تشجيع الباعة المتجولين على تكوين جمعيات خاصة بهم وتبسيط
وتسريع إجراءات تكوين هذه الجمعيات؛

48

شكرا على حسن تتبعكم
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 األسواق المقترحة
السـوق
1

سوق مدخل سال الجديدة

2

سوق خروبة

3

سوق تابريكت

4

سوق املزرعة

5

سوق السهلي 2

6
7
8
9
املجمـوع
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