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مشروع قانون
يتعلق باصدار مجلة التعمير

الفصل األول :تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص التشريعية التي تضبط المقتضيات الواجب اتباعها
في التنظيم واإلستغالل األمثل للمجال الوطني والجهوي والمحلي وفي برمجة البنية التحتية والتجهيزات
والنشاطات اإلقتصادية وفي إحداث وتخطيط وتنمية المدن بتناغم تحت عنوان مجلة التعمير .
الفصل  :2مع مراعاة احكام الفصول من  328الى  332من هذه المجلة
تلغى جميع االحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد  122لسنة  1994المؤرخ في
 28نوفمبر  1994المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم اتمامها وتنقيحها بالنصوص
الالحقة وخاصة القانون عدد  9لسنة  2009المؤرخ في  9جوان .2009
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مجل ـة التعميـ ـر
العنوان التمهيدي:
أحكام عامة وهياكل التنمية والتهيئة الترابية والتعمير
الباب األول :أحكام عامة
الفصل األول :تضبط أحكام هذه المجلة المقتضيات الواجب إتّباعها في التنظيم واالستغالل األمثل للمجال
الوطني والجهوي والمحلي ،وفي برمجة البنية التحتية والتجهيزات والنشاطات االقتصادية ،وفي إحداث
وتخطيط وتنمية المدن متناسقة  ،وذلك قصد:
 التشجيع على خلق دينامكية جديدة للتنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة والتي تضمن التوازنبين الجهات وتد ّعم التماسك االجتماعي والترابي من خالل إرساء سياسة جديدة للمدينة،
 المحافظة على التراث ومناطق الصيانة وحماية المواقع الطبيعية والثقافية والتجمعات العمرانيةالقائمة المتميزة،
 تأمين االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والحد من تأثير التمدد العمراني على البيئة حفاظا علىالسالمة والصحة العامة،
 ضمان التوزيع المتوازن للمناطق العمرانية والريفية في إطار تجانس بين التنمية االقتصاديةوالتنمية االجتماعية والتوازن البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حق المواطن في بيئة
سليمة.
الفصل  :2باعتبار أن التهيئة الترابية والتخطيط العمراني آلية من آليات التدخل العمومي تترجم التص ّور
الترابي للسياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإليكولوجية للمجتمع بأكمله وبحكم أنها من
مشموالت الدولة والجماعات المحلية التي تمارسها في إطار صالحياتها ووفقا للمقاربة التشاركية مع
المدني.
المجتمع
تعمل الدولة والجماعات المحلية على التنسيق فيما بينها بخصوص التوجهات والقرارات المتعلقة باستعمال
المجال الترابي في إطار االحترام المتبادل الستقاللية كل طرف وذلك لغاية تحقيق األهداف المذكورة في
الفصل األول من هذه المجلة ،والتوفيق بين التطور االجتماعي واالقتصادي وجودة الحياة مع ضمان
التنمية الترابية والعمرانية المتناغمة والمستدامة للسكان.
الفصل  : 3تحيل الجماعات المحلية إلى الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية والتعمير تقريرا سنويا حول
الوضعية اآلنية والتوقعات المستقبلية المتعلقة بالتنمية والتخطيط االستراتيجي الترابي والعمراني .
يتضمن هذا التقرير متابعة اإلنجازات والتأثيرات المترتبة عن التهيئة الترابية والعمرانية على البيئة ومدى
فاعلية تطبيق وثائق التعمير  ،ويتم نشره سنويا ووضعه على ذمة العموم.

الباب الثاني :في هياكل التنمية والتهيئة الترابية والتعمير
الفصل  : 4تحدث برئاسة الحكومة" ،لجنة وزارية للتنمية الترابية والتعمير" ،مهمتها ضبط الخيارات
الكبرى للتنمية الترابية والتخطيط العمراني االستراتيجي وضمان التناسق الترابي والعمراني بين مختلف
برامج التنمية والتهيئة والتجهيزات وتقييم االنجازات ،وإبداء الرأي في إطار صالحياتها حول:
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 سياسات التنمية الترابية والتعمير، المثال التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية ، الدراسات اإلستراتيجية للتنمية الترابية وللخيارات التهيئة ذات األولوية ، البرامج الكبرى لتنمية التجمعات العمرانية ،وإحداث المدن الجديدة والمشاريع العمرانية ، اإلجراءات التي من شأنها أن تساهم في تنظيم استعمال المجال الترابي وحماية البيئة وذلك علىالصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
كما تقدم اللجنة الوزارية توصيات ومقترحات حول جميع المسائل المطروحة عليها والتي من شأنها
ضمان التناسق بين الخيارات المتّخذة أو التي بإمكانها المساهمة في تحقيق وتنفيذ هذه الخيارات ومدى
تأثيراتها على المحيط.
تضبط تركيبة اللجنة الوزارية للتنمية الترابية والتعمير ومشموالتها وطرق سيرها بمقتضى أمر .
الفصل  :5يحدث لدى الوزير المكلف بالتعمير "مجلس وطني للتعمير واإلسكان والبناء" ،يتولى أساسا
مساندة اللجنة الوزارية في ضبط التوجهات الكبرى لسياسة التنمية الترابية والتعمير وإعداد تقرير يتعلق
بمختلف المسائل والدراسات المعروضة عليه إلبداء الرأي ،كما يتولى التنسيق في تطبيق قرارات اللجنة
الوزارية.
يتولى المجلس الوطني للتعمير واإلسكان والبناء إبداء الرأي بخصوص:
 سياسة التعمير بالمدن الكبرى وذلك بهدف تحسين جاذبيتها وقدرتها التنافسية ، التناسق العمراني للمشاريع العمرانية المتعلقة بالتكامل الوظيفي وتنظيم الفضاء ، إستراتيجية تنمية التعمير واإلسكان وإطار العيش والوسائل الكفيلة بتحقيق األهداف المرجوة، تنمية قطاع البناء واإلجراءات الرامية إلى تحسين تقنيات وأساليب وتقنيات البناء النظام العمراني والطابع المعماري، اإلجراءات الخاصة بضمان تدخل متناسق بين الوزارات المعنية والجماعات المحلية والمبادراتالخاصة في إطار تخطيط التنمية العمرانية والنهوض بقطاع البناء،
 اعتماد قواعد التعمير والمعمار للمتطلبات االجتماعية والثقافية، المشاريع العمرانية واإلجراءات والوسائل التي يتعين توفيرها لضمان االندماج العمرانياألمثل،
لتحقيق هذه األهداف ،تحدث لدى الوزير المكلف بالتعمير لجان خاصة بالتعمير واإلسكان و إطار العيش
والبناء.
تضبط مشموالت وتركيبة وطرق سير هذا المجلس واللجان التابعة له بمقتضى أمر.
الفصل  : 6يحدث بكل إقليم "لجنة إقليمية للتنمية الترابية والتعمير " توكل لها مهام إبداء الرأي وتقديم
مقترحات بخصوص :
 الدراسات المتعلقة بالتنمية والتهيئة الترابية على مستوى اإلقليم والتخطيط العمراني والبنية التحتيةوالمشاريع العمرانية ،
 برامج التنمية والتهيئة الترابية، برامج التخطيط في مجال اإلسكان، التدابير المتعلقة بالتطهير وبحماية الملك العمومي البحري أو للمياه وبتطوير النقل وحمايةالمواقع الطبيعية والسياحية
يترأس اللجنة رئيس اإلقليم ،وتتكون من ممثلين عن الدولة وعن الجهات ورؤساء البلديات ومن أشخاص
أكفاء معينين من طرف رئيس اإلقليم.
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تضبط تركيبة هذه اللجنة ومشموالتها وطرق سيرها بمقتضى أمر .
الفصل  :7تحدث بكل والية "لجنة جهوية للتنمية الترابية والتعمير" تتولى ،على مستوى الجهة ،إبداء
الرأي وتقديم مقترحات بخصوص:
 الدراسات المتعلقة بالتنمية والتهيئة الترابية ووثائق التخطيط العمراني والمشاريع الكبري والبنيةالتحتية،
 برامج التنمية والتهيئة الترابية، برامج التخطيط في مجال اإلسكان، التدابير المتعلقة بالتطهير وبحماية الملك العمومي البحري أو للمياه إن وجدا وبتطوير النقلوحماية المواقع الطبيعية والسياحية وتثمينها.
يترأس اللجنة والي الجهة ،وتتكون من ممثلين عن الدولة ورؤساء البلديات المعنية بالمؤسسات العمومية
بين البلديات ومن أشخاص أكفاء معينين من طرف رئيس الوالي.
تحدث لدى هذه اللجنة لجنتين فرعيتين تختص األولى في المشاريع االقتصادية واالستثمار وتخصص
الثانية في مشاريع التهيئة والتخطيط العمراني وبرامج السكن .
كما يمكن لرئاسة الحكومة عرض المسائل المتعلقة بتنمية الجهة على أنظار اللجنة الجهوية للتنمية الترابية
والتعمير.
تضبط تركيبة اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير ومشموالتها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
الفصل  :8تحدث بكل إقليم منشآت عمومية تدعى "وكاالت التنمية الترابية والتعمير ".
تكلف هذه الوكاالت بإنجاز دراسات التهيئة الترابية والعمرانية وبمساندة الجماعات المحلية في هذا
المجال ،وتعمل على:
 إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بقطاعات التعمير واإلسكان والتهيئة الترابية، ضمان التنمية الترابية والعمرانية والسكن على مستوى اإلقليم، احترام التوازن بين التنمية العمرانية المحكمة والتجديد العمراني والمحافظة على المناطقالمخصصة للنشاط الفالحي والغابي،
 انجاز المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية على مستوى اإلقليم والجهة، التخطيط النجاز البرامج السكنية والعمل على إرساء قواعد االختالط االجتماعي والعمراني، تطوير مهمة متابعة وتقييم التوسع العمراني والترابي من خالل التشجيع على استعمال الوسائلالتقنية الحديثة على غرار المراصد العمرانية وبنوك المعطيات العمرانية،
 مساندة رئيس اإلقليم في مجال المراقبة الفنية والتقييم ومتابعة الدراسات والمشاريع المهيكلة، ضمان التناسق الترابي بين مختلف برامج التهيئة والتجهيز باإلقليم، وضع التدابير المتعلقة بالتطهير وبحماية الملك العمومي البحري أو للمياه وبتطوير النقل وحمايةالمواقع الطبيعية والسياحية وتثمينها.
وتضبط تركيبة وكاالت التنمية الترابية والتعمير ومشموالتها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
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الكتاب األول
في التنمية والتهيئة الترابية
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الكتاب األول :في التنمية والتهيئة الترابية
الفصل  :9يقصد بالتنمية والتهيئة الترابية مجموعة الخيارات والتوجهات واإلجراءات التي يتم ضبطها
على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي وتنسيق التدخل العمومي مع ضمان
التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتجهيزات العامة والتجمعات السكنية ،وذلك في إطار
رؤية مشتركة مستقبلية للمجال الترابي.

الباب األول :في األمثلة التوجيهية الوطنية للتنمية والتهيئة الترابية
الفصل  :10المثال التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية وثيقة تخطيط ترابية تم ّكن خياراتها مختلف
أجهزة الدولة والجماعات المحلية من التدخل بصورة متناسقة وفقا للسياسة العامة لتنظيم وتنمية المجال
الترابي الوطني ،ويهدف خاصة إلى:
 ضبط التوجهات العامة لتنمية التراب الوطني، تدعيم الجاذبية والقدرة التنافسية الوطنية في إطار التكامل الجهوي، اقتراح نمط تنمية متعدد القطاعات يضمن شروط التنمية المستدامة والعادلة والمتضامنة، وضع إطار مرجعي إلعداد األمثلة التوجيهية للتنمية وتهيئة األقاليم والجهات، ضمان ا لتناسق بين السياسات والتدخالت القطاعية وفق مبادئ وتوجهات السياسة الوطنية للتنميةوالتهيئة الترابية،
 ضبط الخيارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمصلحة العامة، توفير إطار للتعاقد والشراكة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات .تضبط الوثائق المكونة للمثال التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية بمقتضى أمر.
الفصل  : 11يتم إعداد المثال التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية من قبل الوزارة المكلفة بالتهيئة
الترابية وبمشاركة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمتدخلين في المجالين االقتصادي
واالجتماعي المعنيين وذلك بمبادرة من اللجنة الوزارية للتنمية الترابية والتعمير.
الفصل  : 12تتم المصادقة على المثال التوجيهي الوطني للتنمية وللتهيئة الترابية بمقتضى أمر بعد أخذ
رأي اللجنة الوزارية للتنمية الترابية والتعمير.
الفصل  :13تتولى اللجنة الوزارية للتنمية الترابية والتعمير ،كل خمس سنوات ،القيام بعملية تقييم المثال
التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية  ،وعند االقتضاء ،مراجعته وفقا لنفس إجراءات إعداده
والمصادقة عليه.
الفصل  : 14تلتزم السلطات المركزية والجهوية والمحلية باحترام توجهات المثال التوجيهي الوطني
للتنمية والتهيئة الترابية.
تراعي األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية لألقاليم أو للجهات وجوبا الخيارات الواردة بالمثال
التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية.
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الباب الثاني :في األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية لإلقليم
الفصل  :15تعتبر األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية لألقاليم أداة تخطيط شاملة للتنمية الترابية
لإلقليم في إطار تنمية مستدامة ،وتضبط هذه األمثلة ما يلي:
 األهداف العامة والقطاعية للتنمية والتهيئة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنقلوالبيئة،
 تضبط التوجهات وخيارات التنمية المعدة من قبل الدولة والجهات المعنية، إرساء اإلطار العام لتصور التنمية المستدامة والمتناسقة للمناطق العمرانية والريفية إن وجدت، تحديد الخيارات المتعلقة بتركيز التجهيزات الكبرى المهيكلة والمرافق على مستوى اإلقليموبرمجة آليات التقييم،
 الوسائل التي يتعين وضعها بطريقة أفقية وقطاعية لتحقيق األهداف واألولويات المضبوطة،وتجسيم البعض منها على وثائق خرائطية ،
 مناطق التدخل ذات األولوية في اإلقليم، إعداد منهجية بالتوافق حول اإلجراءات التنظيمية لإلقليم والرفع من مستواها وتأهيله في إطارإستراتيجية على المدى الطويل.
الفصل  :16تضبط األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية لألقاليم الخيارات األساسية لتهيئة مجال
األقاليم المعنية ،وذلك في إطار توجهات المثال التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية.
يتم إعداد األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية لألقاليم من طرف المصالح المركزية المكلفة بالتهيئة
الترابية بالتنسيق مع وكاالت التنمية الترابية والتعمير وبالتشاور مع مصالح الدولة والجماعات المحلية
المعنية.
تتم المصادقة على األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية لألقاليم بقرار من رئيس اإلقليم بعد أخذ رأي
مجلس اإلقليم.
تضبط الوثائق المكونة للمثال التوجيهي للتنمية والتهيئة الترابية لألقليم بمقتضى أمر.

الباب الثالث :في األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية للجهات
الفصل  :17تضبط األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية للجهات الخيارات األساسية لتهيئة مجال
الجهات المعنية وذلك في إطار توجهات المثال التوجيهي الوطني للتنمية والتهيئة الترابية والمثال
التوجيهي للتنمية والتهيئة الترابية لألقاليم ،وذلك بهدف :
 تحقيق التوافق حول تدابير تنظيم المجال الجهوي وتأهيله وفقا إلستراتيجية على المدى الطويل ، تحديد توجهات وخيارات التنمية الجهوية المستدامة والمتوازنة ، تحديد مواقع المشاريع الوطنية والجهوية وإعادة تأهيل المشاريع المهيكلة وبرمجة تدابير تنفيذهاوتقييمها،
 إرساء إطار استراتيجي لسياسة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية، تحديد الخيارات المتعلقة بالتجهيزات الكبرى المهيكلة والمرافق ، ضبط التحديات وأولويات التراب الجهوي التي تسمح بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةللجهة،
 ضمان التناسق بين تدخالت الدولة والجماعات المحلية في مجاالت الخدمات والتجهيزات ، تسهيل نفاذ المواطنين إلى المرافق الالزمة لتأهيلها واندماجهم في منظومة التنمية الوطنيةالمستدامة على أسس التضامن والمساواة االجتماعي،
 تمكين الجهة من وضع برنامج تدخل استراتيجي ومندمج.9

الفصل  :18يتم إعداد األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية للجهات من طرف المصالح المركزية
المكلفة بالتهيئة الترابية بالتعاون مع مصالح الدولة والمجلس الجهوي المعني وتحت اإلشراف الفني
لوكاالت التنمية الترابية والتعمير.
الفصل  :19تتم المصادقة عل ى األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية للجهات بقرار من والي الجهة
بعد أخذ رأي المجلس الجهوي.
تضبط الوثائق المكونة للمثال التوجيهي للتنمية والتهيئة الترابية للجهة بمقتضى أمر.
الفصل  :20يتعين مطابقة وتناسق وثائق التخطيط العمراني وعمليات التهيئة وجميع مشاريع البنية
األساسية والتجهيزات مع توجهات مختلف األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية.
الفصل  : 21تتولى الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية ،بالتعاون مع األقاليم والجهات ،إعداد الوثائق الالزمة
على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الجهوي التي تحوصل جميع الخيارات المتعلقة بتنظيم استغالل
المجال الترابي ،وكذلك إعداد وتحيين الوثائق الضرورية ألخذها بعين االعتبار عند إعداد األمثلة
التوجيهية للتنمية والتهيئة الترابية.
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الكتاب الثانـي
فـي التعميــر
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الكتاب الثاني :في التعمير
العنوان األول :في المبادئ و التراتيب العامة للتعمير

الباب األول :في المبادئ العامة
الفصل  :22يهدف التخطيط العمراني إلى التهيئة والتصرف المستقبلي للمدن ونموها المتوقع في إطار
سياسة التنمية االقتصاديّة واالجتماعية للتهيئة الترابية وحماية المحيط.
ويتمثل الهدف األساسي في تنظيم أو تحوير عادل ومسؤول للمجال الترابي للمدن والمجال العمراني
أوالرّيفي على جميع المستويات الجغرافية والزمنيّة وذلك في إطار احترام المصلحة العا ّمة وآفاق التنمية
المتجانسة والمتوازنة والمستدامة للمجاالت الترابية.
ويرتكز التخطيط العمراني على المبادئ العامة التالية:
 تبنّي المقاربة التشاركية من خالل إعداد سياسة التعمير وتنفيذها بالتشاور مع مختلف المتدخلينالمعنيين وخاصة عبر استشارة المجالس أو اللجان الممثلة للمتساكنين ،باإلضافة إلى المنظمات
االجتماعية واالقتصادية والجمعيات األكثر تمثيلية في المجال المعني باالشتراك مع الدولة والجماعات
المحلية وذلك وفقا للشروط المبينة في هذه المجلة.
 تحقيق التنمية المستدامة من خالل تصور وتنفيذ التخطيط العمراني والتصرف في المجال الترابيوفق التوجه الداعم للتنمية والتي من شأنها أن تحقق التوازن الجهوي والتطور االجتماعي واالقتصادي
والبيئي وذلك عن طريق التصرف في المخاطر وحماية المحيط،
 ضمان التجانس العمراني عبر تنوع الوظائف العمرانية بوثائق التخطيط العمراني ،واالختالطاالجتماعي والوظيفي الذي يعتبر عامال من عوامل جودة الحياة والذي يساهم في توفير حياة اجتماعية
متوازنة وخلق ديناميكية اقتصادية تم ّكن من االقتصاد في الطاقة.
 المحافظة على الهوية الترابية حسب الخصوصيات الطبيعية والمعمارية واالجتماعية والثقافية أوالتاريخية عند التخطيط العمراني وتوظيف الفضاء عبر تنويع النسيج العمراني والمعماري وتهيئة
الفضاء العامة من خالل جودة تصور المشاهد العمرانية ،
 التنقل الحضري من خالل إدماجه في التخطيط العمراني بما يسمح بالتصرف في مختلف طرقالتنقل بالمجال الترابي وذلك عبر إدراك تعقد منظومة التنقل على المستوى االجتماعي واالقتصادي
والبيئي بعالقة مع التحوالت العمرانية،
 النّجاعة الطاقية وتقليص استهالك الموارد التي تمثل تحديا هاما في التخطيط العمراني ونماذجالتعمير المتبناة وذلك بهدف الحد من انعكاسات التغيرات المناخية و التأثيرات اإليكولوجية على المدن
والمراكز العمرانية الجديدة حيث يوصى تركيز الشبكات العمرانية للتدفئة والتكييف،
 التصرف المستدام في المياه الذي يعتبر أداة تخطيط تهدف إلى التصرف المحكم في المياهالطبيعية والمستعملة والتي تضمن اقتصاد في استهالك المياه و تثمين المجال الترابي بتقليص التأثيرات
البيئية،
 القدرة التنافسية للمدينة وجاذبيتها المتمثلة في الترفيع من مردوديتها االقتصادية مع تشجيع تركيزاألنشطة والتشغيل في محيط ذي جودة وإطار عيش أفضل للمتساكنين،
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الباب الثاني :في القواعد العامة للتعمير والقواعد الخصوصية
القسم األول  :في التراتيب العامة والخاصة للتعمير
الفصل  :23تخضع ك ّل عمليات التهيئة والبناء إلى التراتيب العا ّمة للتعمير التي تتم المصادقة عليها
بمقتضى أمر باستثناء المناطق أو أجزاء المناطق المغطاة بوثائق تخطيط أو التي تشملها تراتيب خاصّة.
تضبط التراتيب العامة للبناء مواقع تركيز البنايات وحجمها وشكلها المعماري وطريقة تركيزها والنفاذ
إليها ،كما تأخذ بعين االعتبار الحاجيات التي تمليها وضعيّة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
وتراتيب حماية األشخاص والممتلكات وتلك المتعلقة بالبيئة واالقتصاد في الطاقة.
تحدد المساحات الدنيا للمستغالّت الفالحية والمساحات القصوى للبنايات التي يمكن تركيزها بها بمقتضى
قرار مشترك من الوزير المكلف بالفالحة والوزير المكلف بالتعمير.

القسم الثاني :في التراتيب العا ّمة و االرتفاقات
الفصل  : :24تخضع االرتفاقات الناتجة عن التشريعات الخاصة التي ته ّم مباشرة استعمال األرض أو
العقارات القابلة للبناء لتراخيص في التعمير.
الفصل  :25ال يمكن إسناد أي تعويض عن االرتفاقات الناتجة عن التراتيب الخاصة المتخذة لفائدة األمن
العمومي وحماية المنشآت العسكرية والمرور والمحافظة على الموروث التاريخي واألثري والتقليدي
والمصلحة العا ّمة المتعلقة باستعمال األراضي وارتفاع البنايات ونسبة المساحات المبنية والبيضاء لكل
عقار وتحجير البناء في مناطق معينة باستثناء الحاالت التي ينتج عنها من جراء تلك االرتفاقات ضرر
مادي مباشر وتلك التي ينتج عنها المساس بالحق المكتسب أو تغيير وضع قائم لـ:
 مباني مرخص فيها بصفة قانونية، عقارات أو جزء منها غير قابلة لالستعمال.وفي الحالتين ،يتعين على مالك العقار تقديم مطلب إلى السلطة اإلدارية المعنية قصد جبر الضرر الحاصل
له وذلك في أجل الستّة أشهر الموالية لتاريخ إعالمه من طرف هذه السلطة بطريقة قانونية بما يخضع إليه
عقاره من ارتفاقات.
يتعين على السلطة اإلدارية اإلجابة في ظرف ثالثة أشهر من تاريخ توصلها بمطلب جبر الضرر.
ويمكن لمالك العقار في حالة رفض عرض اإلدارة أو إذا لم يتلقى جوابا في غضون الثالثة أشهر
المذكورة بالفقرة السابقة أن يلتجأ بمطلب جبر الضرر إلى المحاكم المختصة والتي عليها األخذ بعين
االعتبار للقيمة المضافة للعقارات الناتجة عن انجاز مشاريع ذات المصلحة العامة أو عمليات عمرانية أو
تغطية بوثيقة عمرانية.
ّ
غير أنّه ال يمكن لمالكي العقارات التي بقي جزء منها قابال لالستغالل المطالبة بجبر الضرر إال بالنسبة
لما زاد عن ثلث مساحتها الجمليّة.
ويمكن لمالك العقار الموظفة عليه ارتفاقات ،إشعار البلدية أو المصلحة المعنية رسميا وفقا للحالة،
ومطالبتها باقتناء العقار وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل  : 26يمكن لرئيس الجماعات المحلية المعنية أو الوزير المكلف بالتعمير وكل مستفيد من برنامج
تدخل ،يندرج ضمن المشاريع العمرانية  ،كل في مجال اختصاصه ،ترسيم ارتفاقات المصلحة العامة
للعقارات المسجلة كشريك في الملكية وذلك في حدود ثلث الملكية طبقا ألحكام الفصل  25من المجلة
المتعلقة باألراضي المسجلة.
وفي حالة األراضي الغير مسجلة ،يمكن لرئيس البلدية المعنية ،أو للوزير المكلف بالتعمير أو المستفيد من
برنامج التدخل النجاز المشاريع العمرانية  ،حسب الحال ،أن يطلب تسجيل االرتفاقات والعقارات غير
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المبنية وغير المسجلة والكائنة داخل المناطق أو أجزاء منها المغطاة بوثائق التعمير المنصوص عليها بهذه
المجلة وذلك بعد إعالم المالكين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويخول للسلطات المختصة بموجب هذه المجلة حق الحصول على التسجيل باسم المالكين ،الذين ال يمكنهم
االعتراض على ذلك ،والذي يتعين عليهم توفير كل الوثائق والحجج المثبتة لملكيتهم واإلدالء بالبيانات
والمالحظات المؤيدة لتلك الملكية.
ويتح ّمل طالب التسجيل ،سواء كان الدولة أو البلدية المعنية أو المستفيد من برنامج التدخل في إطار
المشاريع العمرانية ،المصاريف الناتجة عن عملية التسجيل المنصوص عليها في حكم التسجيل والتي يقع
إدراجها بالسجل العقاري كدين ممتاز لفائدته.
وتسترجع هذه المصاريف من المالك عند بيع كامل العقار أو جزء منه أو عند طلب تقسيمه أو طلب
الترخيص له في البناء.
وتضبط طرق االسترجاع بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي وزير المالية
والوزير المكلف بأمالك الدولة.
ويجب على المستفيد من حق االرتفاق للمصلحة العامة المضبوط بهذه المجلة طلب تقييد هذا الحق على
الرسوم العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة والشروع في ترسيم العقارات غير المسجلة والتي تصبح
خاضعة لكل من يطلب اقتناءها وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المجلة.
ويحول هذا التقييد دون إدراج أية إحالة بمعلوم أو مجاني للرسم أو الرسوم العقارية المعنية به وذلك
ابتداء من تاريخ تسجيله .ويسقط هذا القيد بانقضاء أجل قدره  5سنوات بداية من يوم تسجيله إال في حالة
تجديده قبل األجل المذكور وذلك في حدود فترة عشرة سنوات ابتداء من تاريخ إصدار هذه المجلة.

القسم  :3في التراتيب العامة المتعلقة بحماية الشريط الساحلي
الفصل  :27بقطع النظرر عرن التراتيرب الخاصرة التري يمكرن إصردارها بخصروص بعرض المنراطق ،يحجّرر
إقامة بناءات على مسافة تحدد وفقا لخصوصية كل منطقة  ،ابتداء من حدود الملك العمومي البحرري ،دون
أن تقل في أي حال من الحاالت عن:
 مائة متر (  100متر) بالمناطق الحساسة كما يتم ضبطها بخريطة حمايرة الشرريط السراحلي سرواءكانت محلية أو جهوية أو بأمثلة التصرف المندمج للشريط الساحلي المصادق عليهما بأمر ،
 خمسرون متررا ( 50مترررا) خرارج المنراطق المغطرراة بوثرائق تخطريط عمرانرري والخرريط المررذكورةسابقا،
 خمررس وعشرررون مترررا ( 25مترررا) بالمنرراطق المغطرراة بوثررائق تخطرريط عمرانرري وخررارج المنرراطقالمغطاة بالخريطة المذكورة سابقا.
تضرربط أشررغال التهيئررة الخارجيررة وإقامررة المنشررآت الوقتيررة والقابلررة للتفكيررك المزمررع القيررام بهررا بمنرراطق
االرتفاقات المذكورة أعاله بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف برالتعمير واللجنرة
الفنيررة للدراسررات المائيررة الخاصررة بمشرراريع البنيررة األساسررية والعمرانيررة واللجنررة الجهويررة للتنميررة الترابيررة
والتعمير.
ويمكن التوسع في هذه المسافة في حالة إثبات وجود مخاطر متوقعة أو هشاشة الموقع وخاصة
بالمناطق المه ّددة باالنجراف البحري وكلّما دعت ضرورة حماية الشريط الساحلي لذلك ،بمقتضى قرار
من الوزير المكلّف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلّف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بالفالحة والوزير
المكلف بأمالك الدولة وبناءا على رأي اللجنة االستشارية المتعلقة بالملك العمومي البحري واللجنة
الجهوية للتنمية الترابية والتعمير.
غير أنه يمكن الحط من هذه المسافة عند االقتضاء ولضرورة إدخال تناسق على الواجهة البحرية
للنسيج العمراني وتسوية وضعية البناءات والتقسيمات المرخص لها طبقا للتراتيب جاري بها العمل ،ويتم
ذلك بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالشؤون المحلية والوزير
المكلف بالبيئة وبناءا على رأي اللجنة االستشارية المتعلقة بالملك العمومي البحري واللجنة الجهوية
للتنمية الترابية والتعمير ،على أن ال يطال الحط من هذه المسافة في كل الحاالت حق ارتفاق المرور
المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.
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ال تنطبق مسافة االرتفاقات المنصوص عليها بالفقرة السابقة على التجهيزات والمؤسسات
االقتصادية التي يقتضي نشاطها القرب من البحر ،والتي يخضع تركيزها في هذه الحالة إلى ترخيص من
الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأمالك الدولة والوزير المكلف بالبيئة والمجلس
الجهوي للتنمية الترابية والتعمير.
وتستثنى من هذا الترخيص كل المنشآت والمباني الضرورية لسالمة المالحة البحرية والجوية
والدفاع الوطني واألمن العمومي.
تأخذ وثائق التعمير بعين االعتبار مقتضيات أمثلة التصرف المندمج للشريط الساحلي.
الفصل  :28يمكن الترخيص في إسناد لزمات داخل الملك العمومي البحري ،بمنطقة محددة بخط وهمي
موازي لحدود الملك العمومي البحري على مسافة أقصاها خمسمائة متر ،لغاية تهيئة الجزر أو شبه الجزر
االصطناعية حسب أصنافها القابلة للتفكيك والعائمة ،طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وشريطة ضمان
حماية الوسط البحري والنظم اإليكولوجية والبيئية بصفة عامة.

القسم الرابع  :في التراتيب العامة المتعلقة بارتفاقات الملك العمومي للمياه
الفصل  :29بقطع النظر عن التراتيب الخاصة التي يمكن إصدارها بخصوص بعض المناطق ،يمنع البناء
على مسافة تح ّدد حسب خصوصيات كل منطقة بداية من حدود مكونات الملك العمومي للمياه (البحيرات
والسباخ غير المتصلة طبيعيا وسطحيا بالبحر ومجاري المياه والمياه المحصورة باألودية) ،دون أن تقل
في أي حال من الحاالت عن:
 مائة متر(  100متر) داخل األماكن المهددة بالفيضانات كما هي محددة بخريطة جهوية أو محليةللحماية من مخاطر الفيضانات مصادق عليها بأمر ،
 خمسون مترا ( 50مترا) خارج المناطق المغطاة بوثائق تخطيط عمراني وبالخريطة المشار إليهابالفقرة السابقة ،
 خمسة عشر مترا ( 15مترا) داخل المناطق المغطاة بوثائق تخطيط عمراني وخارج الخريطةالمشار إليها بالفقرة السابقة،
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالفالحة واللجنة الفنية للدراسات
المائية لمشاريع البنية التحتية والعمرانية واللجنة الجهوية للتنمية اإلقليمية والتعمير أشغال التهيئة
الخارجية وتركيز التجهيزات الخفيفة والوقتية التي يتم بناءها داخل حدود مناطق االرتفاق المشار إليها
أعاله.
غير أنه في صورة ما إذا اقتضت الضرورة ،يمكن التوسيع في هذه المسافة بالمناطق المهددة بالفيضانات
أو الحط منها إلدخال تناسق على النسيج العمراني المتواجد على واجهة الملك العمومي للمياه وذلك
بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلّف بالفالحة والوزير المكلف بالتعمير وبناءا على رأي اللجنة الفنية
للدراسات المائية ومشاريع البنية األساسية والعمرانية واللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير ،على أن
ال يطال الحط من هذه المسافة في كل الحاالت حق ارتفاق الضفة الحرة المنصوص عليه بالتشريع
الجاري به العمل.
يمكن اعتماد حدود الضفاف الطبيعيّة الكبرى المك ّونة للملك العمومي للمياه المضبوطة من قبل المصالح
المعنية للوزارة المكلفة بالفالحة كحدود وقتية للملك العمومي للمياه ،بالنسبة للملك العمومي للمياه الذي لم
يتم بعد تحديده بأمر ،واعتمادها كمرجع لتحديد المناطق الخاضعة لهذا االرتفاق.
ال تنطبق مسافة االرتفاقات المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل على التجهيزات
والمؤسسات االقتصادية التي يقتضي نشاطها القرب من مكونات الملك العمومي للمياه المضبوط بأمر،
والتي يخضع تركيزها في هذه الحالة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير
المكلف بالفالحة والوزير المكلف بأمالك الدولة والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالشؤون المحلية
والبلدية المعنية.
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وتستثنى من هذا الترخيص كل المنشآت والمباني الضرورية لسالمة المالحة البحرية والجوية والدفاع
الوطني و األمن العمومي.

القسم الخامس :في التراتيب العامة المتعلقة بالطرقات والطرقات المرقمة وأماكن وقوف
السيارات
الفصل  :30بقطع النظر عن التراتيب الخاصة التي يمكن إصدارها بخصوص مناطق معينة بالمجال
الترابي ،يتعين على وثائق التعمير األخذ بعين االعتبار جدول الطرقات الصادر بأمر والذي يضبط
الحوزة الدنيا للطرقات وفقا لألنشطة التي تفتح عليها ويمكن توسعة حوزة الطرقات وارتفاقاتها
المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل إن اقتضت الضرورة.
كما يم ضبط حوزة الدوارات ومفارق الطرق والتقاطعات وارتفاقاتها أخذا بعين االعتبار حوزة الطرقات
وجميع التراتيب الخاصة بالسالمة وبسيولة المرور في الطرقات المهيكلة والمرقمة.
الفصل  :31ال يمكن لمالكي العقارات التي بقي جزء منها قابال لالستغالل ،المطالبة بجبر الضرر إال
بالنسبة للجزء المدرج بالملك العمومي للطرقات أو بارتفاقاته والذي يفوق ما يلي:
-

ربع المساحة الجملية للعقار الكائن بمنطقة عمرانية،
ثمن المساحة الجملية للعقار الكائن خارج منطقة عمرانية.

الفصل  :32يحجر القيام بأي أشغال تهدف إلى تدعيم أو تقوية البنايات المنجزة قبل دخول هذه المجلة
حيز التنفيذ والموجودة داخل المناطق الخاضعة لحق ارتفاق التصفيف ،غير أنه يمكن بترخيص من
الوزي ر المكلف بالتعمير القيام بأشغال صيانة وترميم لتلك البنايات شريطة أن ال تتم أي زيادة في حجمها
أو تغيير في صبغتها ودون طلب التعويض على أشغال الصيانة.
الفصل  :33ال يمكن أن تفوق في جميع الحاالت وبقطع النظر عن األحكام المخالفة لوثائق التعمير،
مساحات أماكن وقوف السيارات الملحقة بنشاط تجاري أو بسكن جماعي أو بنشاط خدماتي أو أي تجهيز
يتطلب عدد كاف من أماكن وقوف السيارات مالئمة لطبيعة النشاط ، ،ضعف المساحة الصافية المغطاة
للبنايات المتعلقة باألنشطة المذكورة دون احتساب الجدران ..
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر .
الفصل  :34ال يمكن إحداث طريق بلدية ،أو تعديل مسارها أو حذفها ،إال بقرار من رئيس البلدية المعنية
بعد التداول بخصوصها ووفقا للوثائق العمرانية الجاري بها العمل إن وجدت وطبقا للباب المتعلق بالملك
العمومي للطرقات البلدية.
يتم تعليق قرار رئيس البلدية بمقر البلدية وبالرائد الرسمي للجماعات المحلية.

القسم السادس :في التراتيب العامة المتعلقة بالتجهيزات وبالكثافة
الفصل  : 35يتعين تقييم وثائق التخطيط الترابي والعمراني خاصة فيما يتعلق:
 بمستوى التجهيزات والبنية األساسية المنجزة بالمقارنة مع جدول التجهيزات المصادق عليه بأمر، كثافة البنايات بالقياس مع قدرة البنية األساسية والتجهيزات الجماعية القائمة أو المزمع انجازها،وطبيعة األرض بهذه المناطق  ،واألخطار الطبيعية المحتملة والعوامل البيئية  ,واختيار تعميم تكثيف
البناء مع نمط بناء قوامه ثالث طوابق بالمناطق المهيأة للغرض وغير الخاضعة الرتفاقات أو تراتيب
خاصة.
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القسم السابع :في التراتيب العامة المتعلقة بالتعمير السياحي والتجاري والصناعي
واللوجستي
الفصل  :36تخضع المنشآت السياحية والصناعية واللوجستية ،سواء كانت بناءات جديدة أو إعادة تهيئة
بناءات ق ائمة ،إلى ترخيص مسبق في االستغالل من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك قبل الحصول على
الترخيص في البناء وبعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الفرعية المكلفة بدراسة المنشآت السياحية والتجارية
والصناعية واللوجستية التابعة اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير.
عال وة على مقتضيات التراتيب المنظمة لمختلف القطاعات االقتصادية ،وبهدف دفع االستثمار في قطاعي
السياحة والصناعة وتوفير التشغيل بالمناطق الداخلية للبالد ذات األولوية ،يمكن للوزير المكلف بالسياحة
أو الصناعة اقتراح أمر  ،بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعمير أو بالتنمية وفقا للحالة ،يضبط الحاالت
الخاضعة الستثناء العمل بالقواعد وبالتراتيب الجاري بها العمل الخاصة ببعض المناطق ،لفترة محددة،
وذلك لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في مجال ترابي محدد ،ولتشجيع السياحة الصحراوية
والثقافية والريفية واالستشفائية والجبلية واإليكولوجية وكذلك األنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية
بجميع أنواعها.
كل إحداث لمناطق جديدة للسياحة أو للصناعة أو لوجستية متمركزة على مسافة ال تقل عن  5كم من
حدود التجمعات العمرانية ،يتم وجوبا تخصيص ،لفائدة السكن االجتماعي ،نسبة  ٪ 15على األقل من
المساحة الجملية القابلة للبناء داخل المناطق المبرمجة أو محاذية لها .
ويتم التنسيق بين برامج األنشطة السياحية والصناعية أو اللوجستية وبرامج السكن االجتماعي المقترح من
قبل الجماعات المحلية المعنية بهدف تلبية الحاجيات الناتجة عن تركيز هذه المشاريع طبقا لدراسات تعد
للغرض.

القسم الثامن :في التراتيب العامة المتعلقة بالمساحات التجارية
الفصل  :37تخضع المساحات والمراكز التجارية التي تفوق مساحة قاعدتها المعدة للبيع  1000م 2والتي
تتمثل في بناءات جديدة أو عمليات إعادة تهيئة بناءات قائمة  ،لترخيص في االستغالل التجاري بعد أخذ
رأي اللجنة الجهوية المختصة.
وتخضع المساحات والمراكز التجارية التي تفوق مساحة قاعدتها المعدة للبيع  3000م ، 2لترخيص في
االستغالل التجاري بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتعمير التجاري.
يتم إصدار تراتيب خاصة بأمر مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتجارة ،تضبط
شروط إدماج المساحات أو المراكز التجارية التي تفوق مساحتها 5000م 2بالمناطق العمرانية.
يتعين عند تركيز هذه المشاريع األخذ بعين االعتبار التطور االجتماعي واالقتصادي للبلدية والبنية التحتية
القائمة دون المساس بسيولة الحركة المرورية وتنظيم مجال منطقة تموقع المشروع كما هو منصوص
عليه بالتراتيب العامة للتعمير أو وثائق التعمير.
وفي كل الحاالت ،ي سند الترخيص في تركيز هذه المشاريع بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف
بالتجارة والوزير المكلف بالتعمير وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية أو الجهوية للتعمير التجاري حسب
الحال.
وفي صورة نزاع مع اللجنة الجهوية للتعمير التجاري ،يمكن للبلدية المعنية أو المستثمر المعني رفع األمر
على أنظار اللجنة الوطنية للتعمير التجاري.
الفصل  :38يتم إسناد الترخيص المشار إليه بالفصل  37من هذه المجلة وفقا لدراسة المؤثرات على
المحيط وعلى دراسة لالنعكاسات المحتملة لتركيز تلك المساحات على محيطها االقتصادي واالجتماعي
التي تشمله دائرة االستقطاب التجاري المتوقع لها وكذلك مدى استجابتها لشروط وإجراءات الترخيص
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التي تضبط بأمر مشترك باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتعمير ،بعد أخذ رأي
الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتتعلق شروط الترخيص المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل ،خاصة بإنجاز مآوي السيارات
التابعة للمساحات أو المراكز التجارية وبأشغال البنية التحتية بما فيها الشبكات والتهيئة التي يتعين على
المستثمر إنجازها على نفقته لجعل الطرقات المؤدية إليها تستجيب لمتطلبات الحركة المرورية التي
تفرزها هذه المشاريع.
يتم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعمير تحديد طرق إنجاز أشغال التهيئة التي يتعين على المستثمر
تنفيذها مباشرة بالتوازي مع مشروعه وتلك التي يمكن تأجيل إنجازها في إطار التهيئة العامة لطرقات
المنطقة المعنية بالمشروع.
على كل مستثمر صاحب مشروع مساحة تجارية كبرى تفوق مساحتها المغطاة 10000م ، 2إنجاز فضاء
ثقافي ال تقل مساحته عن  500م 2خارج المناطق العمرانية وعلى مساحة تساوي  1000م 2بالمناطق
العمرانية ،وفي حالة ّ
تعذر األمر ،يتعين تقديم مساهمة مالية بنفس قيمة أشغال إنجاز الفضاء الثقافي إلى
البلدية المعنية بالمشروع.
الفصل  :39تتولى السلطات المختصة بحكم هذه المجلة األخذ بعين االعتبار االنعكاسات المترتبة على
تركيز المساحات التجارية الكبرى خاصة من حيث حماية المستهلك والحفاظ على األمن ونظافة
الفضاءات ومحيطها واحترام قواعد المرور وسهولة النفاذ وتوفير مواقف السيارات وحسن انسجام هذه
المشاريع مع محيطها الحضري.

القسم التاسع :في التراتيب العامة المتعلقة بالمقابر
الفصل  : 40تضبط وثائق التخطيط العمراني المناطق المخصصة للمقابر ولتوسعتها.
يتم إعداد أمثلة المشاهد الطبيعية لألراضي المخصصة إلحداث مقابر جديدة ويمكن الحط من مسافة
المحيط الذي يحجر فيه البناء حول سياج المقابر المبرمج إحداثها وفقا للتشريع الجاري به العمل ،دون أن
تكون أقل من  50متر ،وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية بعد أخذ رأي اللجنة
الجهوية المذكورة بالفصل السابع من هذه المجلة وباالعتماد على تقرير مبرر لعدم تضرر المائدة المائية
التحتية والتي ال يمكن استغاللها.

القسم العاشر :في التراتيب العامة المتعلقة بالمناطق الحدودية
الفصل  :41تخضع المناطق الحدودية المتمثلة في جزء من المجال الترابي على طول حدود البلد المجاور
لتراتيب خاصة بهدف الحفاظ على الدفاع واألمن الوطني والتنمية االقتصادية واالجتماعية أخذا بعين
االعتبار خصوصيات مختلف المجاالت الحدودية مثل الخط الحدودي والمعبر الحدودي والمدينة الحدودية
والجهة الحدودية...
تهدف التراتيب الخاصة بهذه المناطق إلى :
ـ ضمان التصرف المندمج والفعال لهذه المجاالت،
ـ تنظيم التنمية العمرانية وتجهيز هذا المجال،
ـ تنمية التعاون ما بين الحدود وتعزيز التنسيق الحدودي على المستوى الجهوي والوطني والدولي ،
ـ تمكين التطوير واالندماج االجتماعي واالقتصادي في المجال المعني،
 جعل من هذه المناطق الحدودية آلية للتنمية اإلستراتجية لالستثمار الخارجي المباشر القائم علىالتبادل التجاري.
يتم ضبط تراتيب خاصة تتضمن الضوابط الفنية لتهيئة واستغالل هذه المناطق بمقتضى أمر،
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يتم إعداد قائمة في الجهات والبلديات الحدودية مع البلدان المجاورة تخضع لهذه التراتيب الخاصة ويتم
إصدارها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون المحلية ووزير الدفاع ووزير
التجهيز ووزير الفالحة.

القسم الحادي عشر :المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية
الفصل  :42في إطار التوازنات الكبري المرتكزة على المركزية قطاع التعمير ،تصبح الدولة المؤهلة
الوحيدة لتحديد المناطق المخصصة إلنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية أو دوائر عمليات ذات
مصلحة وطنية على كافة تراب البالد ويتم ضبطهما بأمر.
وتعتبر العملية ذات المصلحة الوطنية عملية ذات أولوية تخضع لتراتيب خاصة تتماشى مع طبيعة
المشروع بسبب المصلحة العامة وتتولى الدولة تنفيذ سياسة التعمير بهذه المناطق.
يعتبر"مشروع ذو مصلحة عامة" إحدى األدوات المتوفرة للدولة لضمان تنفيذ المشاريع المجسمة لغرض
المصلحة العامة .وتعتبر المشاريع المشمولة بدوائر عمليات ذات مصلحة وطنية مشاريع ذات مصلحة
عامة .
يتعين على الجماعات المحلية والمؤسسات بين البلديات وكل المتدخلين العموميين والخواص أخذ هذه
المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية بعين االعتبار وبطريقة ال تتعارض مع
حسن االنجاز أو المس من مشروعه.
يقصد بالمشاريع ذات المصلحة العامة ،مشاريع المنشآت أو األشغال أو التجهيزات أو البنية األساسية أو
الحماية والتي تمثل تأثير هام على المدينة وعلى المجال الترابي المعني لفائدة المصلحة والسكن
االجتماعي ولحماية التراث الطبيعي والثقافي وللحماية من المخاطر وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة
وإعادة توازن المنظومة اإليكولوجية.
تعتبر عمليات ذات مصلحة وطنية األشغال المتعلقة بالتهيئة والتهذيب والترميم والتجديد للتجمعات السكنية
أو مواقع تم ضبط محيطها لهذا الغرض بأمر حكومي.
تخضع المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية لرأي الجماعة المحلية المعنية
وتدرج ضمن وثيقة تعمير مصادق عليها من المصالح المختصة ويتم نشرها وفقا لمقتضيات هذه المجلة.
الفصل  : 43إذا ما تعلق األمر بانجاز مشاريع ذات مصلحة عامة أو عمليات ذات مصلحة وطنية مبررة،
وفي وضعيات استثنائية يمكن السماح بعدم تطبيق مقتضيات هذه المجلة .
يتم بمقتضى أمر ،ضبط أحكام مالئمة النجاز المشروع ،تحافظ على المصلحة العامة وتحدد مدة صلوحية
نفاذه.

العنوان الثاني :في التخطيط العمراني
الباب األول  :في األحكام المشتركة المنطبقة على وثائق التخطيط العمراني
الفصل  : 44يحرص كل من الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوالي
المختص ترابيا على احترام الجماعات المحلية لألحكام العامة المدرجة بهذه المجلة والنصوص الجارية
خاصة تلك المتعلقة بأحكام اإلعداد والمصادقة على مختلف وثائق التهيئة العمرانية ومبادئ التطابق بين
هذه الوثائق لمبادئ المقاربة التشاركية وتأخذ بعين االعتبار المشاريع ذات المصلحة والعمليات ذات
المصلحة الوطنية.
الفصل  :45يضع الوالي المختص ترابيا على ذمة البلديات والمؤسسات بين البلديات جميع المعطيات
المتعلقة ببرامج ومشاريع الدولة وبقية الجماعات المحلية في المجال الترابي المعني بمختلف وثائق
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التعمير وكذلك الدراسات المتوفرة ذات العالقة ببرامج السكن وحماية البيئة والتراث الثقافي .كما يوجههم
نحو القطاعات ذات األولوية أو اإلستراتيجية ألخذها بعين االعتبار خالل إعداد األمثلة.
الفصل  :46يحرص الوالي على تشريك مصالح الدولة واألقاليم والجهات والمتدخلين العموميين في إعداد
أمثلة التعمير.
يتم استشارة الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية خالل إعداد األمثلة المذكورة إذا ما طلبوا ذلك.
الفصل  :47يتم اإلعالم عن وثائق التعمير بنشر إعالن بالرائد الرسمي للجماعات المحلية والقيام
بإشهارها على كل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوثائق الملحقة بها.
ولكل شخص الحق في طلب نسخة منها مقابل مبلغ يتم ضبطه وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل  :48إذا ما تم إلغاء مثال التنمية العمراني بين البلديات أو المثال البلدي للتنمية العمرانية أو المبسط
أو وثيقة تعمير معتمدة ،يتم في هذه الحالة اعتماد أحدث وثيقة مصادق عليها والجاري بها العمل.
الفصل  :49تخضع وثائق التعمير أو التهيئة العمرانية باستثناء مثال التنمية العمرانية المبسط ،لدراسة
تقييمية بيئية تبين االنعكاسات السلبية المترتبة على تطبيق وثائق التعمير المذكورة على البيئة واآلليات
التي يتعين اتخاذها للتوقي من التلوث أو للتقليص من هذه االنعكاسات إلى حد مقبول.
تتولى البلديات والمؤسسات بين البلديات المعنية موافاة السلطة المختصة بالدراسة التقييمية للتمكين من
متابعتها.
يتم تحديد شروط تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
الفصل  :50يجوز للسلطة اإلدارية المختصة أن ترجئ البت في مطالب الرخص المتعلقة بالتقسيمات
والبنايات والتجهيزات أو العمليات التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ المثال البلدي للتنمية العمرانية أو المبسط
أو أن ترفع في تكاليف إنجازها ،لمدة عامين على أقصى تقدير بداية من تاريخ تعليق القرارات المتعلقة
بحدود هذه األمثلة ولمدة عام بالنسبة لمثال التنمية العمرانية المبسط وذلك بداية من تاريخ تعليق قرار
تحديد محيط أحد المثالين.
الفصل  :51تخض ع مشاريع التهيئة والتجهيز ومشاريع تركيز المنشآت التي لها تأثيرات محتملة على
المحيط وخاصة على التنوع البيئي واالستمرارية اإليكولوجية واستعمال المساحات ،لدراسة أ ّولية
للمؤثرات على المحيط.
ال تسند اإلدارات المعنية الموافقة النهائية للمشاريع المشار إليها بالفقرة أعاله من هذا الفصل إال بعد
المصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط من طرف المصالح المختصة لوزارة البيئة والتي يمكن لها
اقتراح كل إجراء أو تعديل على المشروع من شأنه أن يجنب أو يحد من مخلفاته السلبية على المحيط.
وفي صورة عدم اتفاق كل من الوزير المكلف بالبيئة والوزير الراجع له المشروع بالنظر على التعديالت
المشار إليها أعاله ،يتولى الوزير الراجع له المشروع بالنظر وفي إطار صالحياته عرض المشروع على
المجلس الوطني للتعمير واإلسكان والبناء المنصوص عليه بالفصل  5من هذه المجلة.
يتم ضبط شروط تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الثاني  :في أمثلة التنمية العمرانية بين البلديات
الفصل  : 52يعتبر مثال التنمية العمراني بين البلديات أداة التصميم والتخطيط االستراتيجي بين بلديتين أو
أكثر.
يضمن مثال التنمية العمرانية بين البلديات تطابق وتنفيذ توجهات األمثلة التوجيهية للتنمية والتهيئة على
المدى القريب والمتوسط والبعيد حسب األولوية وذلك سواء عن طريق متدخلين عموميين أو عن طريق
شراكة بين المتدخلين العموميين والخواص.
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ينسق مثال التنمية العمرانية بين البلديات مشاريع التهيئة العمرانية القطاعية بين البلديات ويمكن اعتماده
كمرجع التخاذ القرارات بين مختلف القطاعات فيما يتعلق بالمناطق القابلة للتعمير على المدى القريب
والمتوسط وتحديد المناطق العمرانية المبرمج تهذيبها أو إعادة هيكلتها أو تجديدها ،والنقل والتنقل وتركيز
األنشطة االقتصادية والتجهيزات المهيكلية وحماية وتثمين المحيط الطبيعي والتصرف في النفايات
وترشيد التصرف في استغالل األراضي الفالحية وتموقع دوائر المدخرات العقارية الهامة وذلك لضمان
تنمية مستدامة ومتناسقة ومتطورة ومتوازنة للبلديات المعنية.
الفصل  : 53يضمن مثال التنمية العمرانية بين البلديات:
ـ تناسق وتطابق وثائق التوجهات اإلستراتيجية لتهيئة المجال الترابي وأمثلة التعمير لمختلف البلديات،
ـ تناسق البرامج القطاعية بين البلديات،
ـ تكامل التخطيط الترابي والتنظيم الوظيفي بين مجمعات البلديات المعنية،
ـ تبادل اإلمكانيات لمواجهة التحديات المرتبطة بتنمية المدن وتوسعها العمراني،
 برمجة مدخرات عقارية ،ـ الترابط بين التجمعات الريفية والعمرانية وامتداد البناءات والتوسعات المحتملة المشتركة فيما بينها،
ـ البرمجة المشتركة للتجهيزات الجماعية والبنية التحتية والتنسيق إلنجاز هذه المشاريع مع اإلدارات
المعنية،
ـ وضع إطار مرجعي لمختلف سياسات المدن وتسهيل إنجازها،
ـ تحقيق مبادئ التنمية االقتصادية واالجتماعية،
 اتخاذ التدابير الوقائية المتعلقة بحماية الملك العمومي البحري و الملك العمومي للمياه إن وجدا وذلكفي غياب أمثلة التصرف المندمجة للشريط الساحلي أو الملك العمومي للمياه والخرائط الجهوية أو
المحلية الخاصة بحماية الشريط الساحلي و مخاطر الفيضانات،
ـ تحسين النقل والتطهير.
تضبط الوثائق المكونة لملف إعداد أو مراجعة مثال التنمية العمرانية بين البلديات ومحيط دراسته
بمقتضى أمر.
الفصل  : 54يتم ضبط حدود دراسة مثال التنمية العمرانية بين البلديات من طرف مجالس البلدية المعنية
أو بقرار من مؤسسة بين البلديات المحدثة في الغرض وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية
والتعمير المعنية مع األخذ بعين االعتبار حدود التجمعات البلدية المنصوص عليها بمجلة الجماعات
المحلية ومبادئ التكامل بين مختلف األنشطة داخل هذه الحدود مع مراعاة تالؤمه مع حدود مختلف
الفضاءات المحمية.
يتم إصدار حدود الدراسة بمقتضى قرار من الوالي المعني ونشره بالرائد الرسمي للجماعات المحلية في
أجل شهرين من تاريخ التوصل بالملف وبعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير.
وفي حالة وجود تحفظات مبررة بخصوص الملف ،يمكن للوالي المعني التدخل في أجل ال يتعدى شهر
وطلب تأجيل النشر إلى حين تعديل محيط الدراسة.
يتم تعليق مثال التحديد بمقرات البلديات أو بالمؤسسة العمومية بين البلديات المعنية حسب الحال.
يتم إعالم العموم بوسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة ومواقع اإلنترنت للبلديات إن وجدت.
الفصل  : 55تتولى البلديات المعنية أو المؤسسة العمومية بين البلديات ،منذ المصادقة على حدود دراسة
مثال التنمية العمرانية بين البلديات ،إعداد وثائق خرائطية محيّنة للمجال الترابي المعني سواء على سلم
 25000/1أو  10000 /1حسب الحال .
الفصل  : 56يتولى رئيس المؤسسة العمومية بين البلديات أو رؤساء البلديات حسب الحال ،مساعدة
المصالح اإلدارية في إعداد مثال التنمية العمرانية بين البلديات وجمع آراء المؤسسات والباعثين
العموميين والجمعيات المعنية.
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الفصل  : 57يخضع المشروع المعد من طرف البلديات المعنية أو المؤسسة العمومية بين البلديات
لمداولة ومصادقة المجالس البلدية أو مجلس المؤسسة العمومية بين البلديات المذكورة ،حسب الحال،
وذلك في أجل ال يتعدى شهرين.
وإذا أقرت البلدية أن المشروع يمس بمصالحها بصفة مفرطة ،فإنها تتولى تقديم مداولة معللة تقترح
ضمنها التعديالت الممكن إدخالها على المشروع إلى الوالي الذي يتولى ،بعد استشارة اللجنة أو اللجان
الجهوية للتنمية الترابية والتعمير ،اإلجابة في أجل شهر من تاريخ التوصل بالطلب وذلك بمقتضى قرار
معلل يمكن اعتماده لدى هيئات القضاء المختصة.
الفصل  : 58حددت مدة إعداد مثال التنمية العمرانية بين البلديات بثمانية عشر شهرا على أقصى تقدير،
وذلك باحتساب آجال المصادقة المحتسبة من تاريخ صدور قرار تحديد المثال المذكور.
يتم ضبط الوثائق المكونة إلعداد مثال التنمية العمرانية بين البلديات بمقتضى أمر،
الفصل  : 59يخضع مثال التنمية العمرانية بين البلديات لعملية تشاور حول الخيارات العامة لمشروع
المثال ،يتم إجراؤها صلب المجالس البلدية أو مجلس المؤسسة العمومية بين البلديات ،مع المجتمع المدني
والمتدخلين المحليين والمؤسسات المعنية والمهنيين والمتساكنين وكل األشخاص المعنية وذلك على امتداد
فترة إعداد مشروع المثال المذكور .ويتم فتح دفتر في الغرض لتدوين آراء مختلف األطراف المعنية.
الفصل  : 60يرفق مشروع مثال التنمية العمرانية بين البلديات بتقرير معد من طرف البلديات المعنية أو
المؤسسة العمومية بين البلديات حسب الحال ،ويحال إلى اإلدارات الجهوية والمؤسسات المعنية للدرس
وإبداء الرأي في شأنه خالل جلسة عمل اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير المعنية والتي تنعقد في
أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بالملف.
الفصل  : 61يعتبر عدم رد الجماعة المحلية أو المصلحة اإلدارية التي تم استشارتها في اآلجال المحددة
موافقة ضمنية من قبلها.
الفصل  :62تبدي اللجنة أو اللجان الجهوية للتنمية الترابية والتعمير رأيها في أجل أقصاه واحد وعشرون
يوما من تاريخ توصلها بمشروع المثال مرفقا بآراء جميع المصالح التي تمت استشارتها ،ويعتبر عدم
الرد في هذا األجل موافقة ضمنية من قبلها.
وفي حال عدم الموافقة ،تتولى اللجنة المذكورة صياغة المالحظات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل
البلديات المعنية أو المنشأة بين البلديات ،حسب الحال ،لتعديل المشروع.
الفصل  :63إثر المصادقة من طرف المجالس البلدية أو المؤسسة العمومية بين البلديات المعنية ،يتم نشر
إعالن استقصاء في شأن مشروع مثال التنمية العمرانية بين البلديات بوسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة
وبمواقع االنترنت للبلديات المعنية وبالرائد الرسمي للجماعات المحلية.
الفصل  :64حددت مدة تعليق مشروع مثال التنمية العمرانية بين البلديات بخمسة وأربعين يوما.
خالل هذه المدة يمكن لكل شخص أو مؤسسة معنية تدوين مالحظاته أو اعتراضاته بدفتر االستقصاء
المفتوح للغرض بمقر البلديات المعنية أو المؤسسة العمومية بين البلديات أو توجيه مذكرة اعتراض
بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلى السلطة اإلدارية المعنية.
الفصل  :65إثر انقضاء أجل االستقصاء المحدد بالفصل السابق ،يتولى رؤساء البلرديات المعنيرة أو رئريس
المؤسسة العمومية بين البلديات ،حسب الحال ،إحالة مشروع المثال مرفقرا بتقريرر االستقصراء إلرى اللجنرة
الجهوية للتنمية الترابية والتعمير للدرس و إبداء الرأي فيه خالل جلسة عمل تعقد في أجل أقصاه شهر مرن
تاريخ التوصل بالملف.
تتولى اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير موافاة البلديات أو المؤسسة العموميرة برين البلرديات المعنيرة
برأيها في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
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يتعررين علررى البلررديات أو المؤسسررة العموميررة بررين البلررديات المعنيررة ،حسررب الحررال ،األخررذ بعررين االعتبررار
المالحظات المعللة المحالة من قبل اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير.
الفصللل  :66تتررولى المجررالس البلديررة المعنيررة أو مجلررس المؤسسررة العموميررة بررين البلررديات التررداول بشررأن
مشروع مثال التنمية العمرانية بين البلديات والمصادقة عليه نهائيا في أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل
بالمثال.
الفصل  :67يتم إحالة مثال التنمية العمرانية بين البلرديات المصرادق عليره إلرى الروالي إلبرداء الررأي  ،وفري
حالررة وجررود تحفظررات معللررة لديرره ،يتعررين عليرره اإلدالء بررذلك فرري أجررل ال يتعرردى شررهر مررن ترراريخ موافاترره
بالمثال وطلب تأجيل نشره إلى حين إدخال التعديالت عليه .
يدخل مثال التنمية العمرانية بين البلديات المصادق عليه حيّز التنفيذ بعد مضي شهرين مرن تراريخ عرضره
على أنظار الوالي ،وعند نشره بالرائد الرسمي للجماعات المحلية ،ما لم يتم أخذ قرار إلغائه أو تأجيلره مرن
قبل المحكمة المختصة.
الفصل  :68يتم مراجعة مثال التنمية العمرانيرة برين البلرديات برنفس شرروط وإجرراءات إعرداده والمصرادقة
عليه.
يمكن تعديله بمداولة مجلس المؤسسة العمومية بين البلديات بعد إجراء االستقصراء العمرومي المشرار إليره
بالفصول من  59إلى  62من هذه المجلة في حالة عدم المسراس بالتوجهرات اإلسرتراتيجية للمثرال وال ترؤثر
هذه التعديالت على التصميم العام للمثال.
الفصل  :69ينجر عن مصادقة مثال التنمية العمرانية بين البلديات التصريح بالمصلحة لبرامج التجهيزات
الجماعية وتهيئة البنية التحتية المبرمجة.
الفصل  :70يضمن مثال التنمية العمرانية برين البلرديات المالئمرة مرع توجهرات التري تحرددها وثرائق التنميرة
والتهيئة الترابية والعمرانية المصادق عليها ومختلف أمثلة الحماية عالوة على العمليات العقارية ومختلرف
العمليات العمرانية المبرمجة.
يجب أن تتالءم أحكرام مثرال التنميرة العمرانيرة برين البلرديات مرع التوجهرات اإلسرتراتيجية المتعلقرة بقطراع
اإلسكان وبالمشاريع ذات المصلحة العامة وبالتجهيزات.
الفصل  :71تقوم البلديات أو المؤسسة العمومية بين البلديات المعنية كل خمس سنوات بتقييم لمردى تنفيرذ
كل من توجهات مثال التنمية العمرانية بين البلديات وانجاز المشاريع المبرمجة ضمنه واتخراذ قررار بشرأن
إمكانية المراجعة الشاملة أو الجزئية للمثال.

الباب الثالث :في أمثلة التنمية العمرانية البلدية
الفصل  :72تتولى كل بلدية اعتماد مثال للتنميرة العمرانيرة بلردي يرتم تطبيقره علرى كامرل أو علرى جرزء مرن
حدودها الترابية.
كما يمكن أن تعتمد البلديات المجاورة مثال بلدي للتنمية العمرانية يتم تطبيقه على كامل محيطها.
الفصل  :73يضمن المثال للتنمية العمرانية البلدي تطبيرق توجهرات وثرائق التنميرة والتهيئرة الترابيرة ومثرال
التنمية العمراني بين البلديات إن وجدت.
الفصل  :74يضبط المثال للتنمية العمرانية البلدي التنظيم الترابي لبلدية أو لعدة بلديات ويحدد التالي:
 األهداف العامة والقطاعية و أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنقل والبيئة23

 الوسائل الواجب اتخاذها بطريقة تشاركية وقطاعية لتنفيذ األهداف واألولويات المشار إليها أعالهبما في ذلك التمثيل الخرائطي لبعض من هذه التدابير
 المناطق ذات األولوية للتدخل لبلدية أو لعدة بلديات الوضع الحالي الميداني والقانوني للبناء القائم الصبغة الرئيسية لمختلف المناطق الترابية والتراتيب الراجعة لها الطرق الرئيسية للتواصل وإجراءات التهيئة المناطق الواجب المحافظة عليها لخصوصيات ثقافية واجتماعية وتاريخية واقتصادية وحمايةالمحيط.
يجب أن يضمن المثال البلدي للتنمية العمرانية ما يلي:
 تنفيذ التوجهات الرئيسية لسياسة المدينة على وجه الخصوص فيما يتعلق باألهداف و االختياراتوخيارات التهيئة لمناطق التوسع الجديدة القابلة للتعمير و للمناطق العمرانية القائمة.
 تحديد مناطق التوسع العمراني ودوائر التدخل العقاري قصد انجاز السكن االجتماعي تحديد المناطق العمرانية المبرمج تهذيبها و إعادة هيكلتها أو تجديدها مع األخذ بعين االعتباروضعية المباني ومستوى التجهيزات أو بشكل عام أهميتها في المشروع العمراني
 مبادئ التنقل في المناطق العمرانية وتنظيم وسائل النقل والتوقف، ضبط المواقع المخصصة للمنشآت والتجهيزات الجماعية ذات المصلحة العامة والمساحاتالخضراء ،واألماكن  ،وذلك طبقا لجدول التجهيزات
 ضبط مناطق المعالم ال تاريخية ومناطق الصيانة والمواقع الثقافية واألثرية والفالحية والطبيعيةالتي تشملها تراتيب حماية أو صيانة أو إحياء وكذلك المناطق الواجب المحافظة عليها اعتبارا
لخصوصياتها.
 التوزيع المتوازن لألنشطة حسب صبغتها الرئيسية ضبط مناطق مخصصة لمشاريع التنمية العمرانية و المشاريع العمرانية الكبرى والمهيكلةالمبرمجة،
 ضبط قواعد التعمير المتعلقة بحق تركيز البنايات و حجمها وتصنيفها وصبغتها بالنسبة للمناطقالعمرانية عالوة على المناطق القابلة للتعمير على أن تراعى فيها اإلجراءات التي من شانها تدعيم
االندماج االجتماعي وسط التجمعات السكنية واالستعمال األفضل لألراضي وان تحترم الحاجيات التي
تمليها الوضعية الخاصة بذوي االحتياجات الخصوصية.
 انجاز برنامج السكن عند االقتضاء ،على المدى القصير والمتوسط كتدعيم لسياسة السكناالجتماعي التي تهدف إلى ضمان التنوع االجتماعي وتعزيز التوزيع المتوازن للسكن على كامل
التراب الوطني ،
 التحكم في التمدد العمراني بالضواحي والحد من آثاره على المناطق الفالحية والطبيعية. ضبط مناطق التكثيف العمراني داخل المناطق العمرانية مع األخذ بعين االعتبار البنية التحتيةومختلف الشبكات القائمة أو تهيئتها وتطويرها.
 تحديد حوزة االرتفاقات للمصلحة العامة والمناطق الغير قابلة للتعمير والمناطق ذات الخطورةالمحتملة
 ضبط عناصر ومكونات التزود والتطهير ،وتحديد مسار الشبكات الرئيسية لمختلف الشبكاتالعمومية .
 التصرف في النفايات واألماكن المخصصة لجمعها و لتثمينها ، التصرف في المياه داخل المناطق العمرانية ( مياه األمطار)..... ضبط مختلف عناصر برنامج تنفيذ الرزنامة التقديرية النجاز برامج التهيئة والتجهيز، تقييم تأثيرات برامج التهيئة والتجهيز على المحيط ، تقدير تكلفة البنية التحتية المهيكلة والتجهيزات المبرمجة والتدخل على النسيج العمراني االقائموانتزاع العقارات الضرورية.
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الفصل  :75تضبط بأمر مكونات ملف إعداد ومراجعة وتعديل المثال البلدي للتنمية العمرانية وخاصة منه
التراتيب العمرانية التي تحدد القواعد العامة وارتفاقات االستغالل الترابي  ،والذي يم ّكن من:
 -1تحديد المناطق التي يمنع بها تركيز كافة أنواع البنايات لتعرضها لخطورة طبيعية محتملة على
غرار الفيضانات والتآكل واالنهيار األرضي عالوة على حوزة المناطق الغير قابلة للتعمير وفقا
للتشريع الجاري به العمل.
 -2توضيح الصبغة الرئيسية لمختلف المناطق و طبيعة مختلف األنشطة التي يمكن ممارستها واألماكن
المخصصة للمنشآت والمشاريع ذات المصلحة الوطنية والمشاريع العامة عالوة على المناطق
الخضراء
 -3تحديد شروط البناء والقواعد الخاصة المتعلقة بالحماية وبالمظهر الجمالي وبالطابع المعماري في
المناطق الخاضعة لالرتفاقات الخاصة بشبكات النقل واالتصاالت والمياه والتطهير والكهرباء والغاز
وبالمناطق التي تشملها تراتيب حماية مثل المناطق األثرية ومناطق الصيانة والمنتزهات الوطنية
والمناطق العسكرية والطيران وغيرها ...وذلك وفقا للقوانين والتشريع الجاري به العمل.
 -4تحديد القواعد الخاصة بالعزل والحماية الواجب احترامها خالل تشييد المباني التي قد يعرضها
موقعها أو وظيفتها إلزعاج ناتج عن وسائل النقل الجوي أو األرضي أو تلوث محيطها.
 -5تحديد أصناف المباني التي يمكن الترخيص فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
 -6تحديد قواعد النفاذ للبنايات من خالل الطرقات العامة أو الخاصة حسب الشروط المتالئمة مع أهمية
هذه البنايات وغايتها ،عالوة على قواعد النفاذ للطرقات مع تحديد مسار وخصائص الطرقات التي
سيتم انجازها أو المحافظة عليها أو تعديلها أو حذفها.
 -7تحديد شروط التزود بمختلف الشبكات :الماء الصالح للشراب ،الكهرباء ،الغاز ،التطهير
واالتصاالت.
 -8تحديد الحد األقصى الرتفاع المباني باالعتماد على عرض الطريق وعند االقتضاء ،على التراتيب
الخاصة المصادق عليها التى تضبط الخصوصيات العمرانية والمعمارية  ،مع التنصيص على
ضرورة احترام مسافة التراجع مع األخذ بعين االعتبار لخصوصيات المنطقة بغاية المحافظة على
المواقع الطبيعية و المعالم األثرية والتاريخية.
 -9تحديد القواعد الخاصة بالمظهر الخارجي للبنايات وتهيئة محيطها لضمان اندماج أفضل به مع
جودة البناء المعماري .
 -10ضبط القواعد المتعلقة بأماكن وقوف السيارات وتحديد المساحات المخصصة لها وعدد أماكن
وقوف السيارات المالئمة اعتمادا على األنشطة التي سيتم ممارستها
 -11تحديد القواعد المتعلقة بتهيئة الفضاء الخضراء وباألماكن المخصصة لأللعاب والترفيه
 -12تحديد قواعد تركيز البنايات حسب الطرقات والحوزات عالوة على قواعد تركيز البنايات بالنسبة
للحدود الفاصلة بين المقاسم وتركيز البنايات على نفس المقسم.
 -13تحديد أحجام وكتل المباني وتحديد نسبة إشغال األرض(*) القصوى ونسبة االستعمال العقاري(*)
القصوى حسب أصناف البناء التي تبين كثافة المساكن المقبولة
(*) يقصد بنسبة إشغال األرض كيفية تركيز بناية على قطعة أرض وتحدد نسبة المساحة المبنية على
األرض بالقياس مع مساحة القطعة ،يقصد بنسبة االستعمال العقاري المساحة الجملية للبناء على قطعة
أرض وتحدد المساحة الصافية لألرضيات المتاحة بالنسبة للمتر المربع من األرض.
 -14تحديد المناطق التي يتم بها تركيز برامج السكن االجتماعي في إطار احترام أهداف االختالط
االجتماعي
 -15تحديد األحياء أو أجزاء منها التي سيتم داخلها انجاز عمليات إعادة البناء أو التهيئة ألسباب
عمرانية أو معمارية.
 -16تحديد المناطق المخصصة النجاز المشاريع العمرانية ،
 -17تحديد القواعد التي تأخذ بعين االعتبار االحتياجات الناشئة عن الوضع الخاص لذوي االحتياجات
الخصوصية
 -18اتخاذ التدابير التي تمكن من استخدام الطاقة المتجددة لتزويد المباني الجديدة أو القائمة على أساس
خصائص هذه البنايات وفي إطار احترام قواعد حماية الموقع والمناظر الطبيعية.
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 -19تحديد التدابير الواجب اتخاذها لتجميع المياه واالقتصاد فيها.
 -20ضبط التدابير للتصرف في النفايات.
يجب أن تتضمن المالحق المرفقة بالمثال البلدي للتنمية العمرانية قائمة االرتفاقات ذات المصلحة التي
تؤثر على استغالل األراضي المحددة بالمثال ويتوجب اعتمادها في مختلف تراخيص إشغال األرض.وفي
حال سهو ،يتدخل الوالي بعد إشعار رئيس أو رؤساء البلديات المعنية.
تضبط قواعد تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر .
الفصل  :76يمكن للمجالس البلدية تحديد المناطق التي سيتم ضمنها انجاز برامج السكن االجتماعي،
التهذيب ،إعادة الهيكلة ،التجديد ،والعمليات والمشاريع ذات المصلحة العامة والتي يمكن أن تتمتع بزيادة
في االستغالل العقاري أو في نسبة إشغال األرض حسب ما هو مبين بالنقطة  13من التراتيب العمرانية
للمثال البلدي للتنمية العمرانية المبين بالفصل  73من المجلة الحالية
يتعين أن يكون قرار تحديد هذه المناطق معلال ودون أن يؤثر في أي حال من األحوال على التصميم
العام للمثال.ال يجب أن تتجاوز الزيادة المذكورة أعاله نسبة .% 30
تضبط بأمر شروط تطبيق هذا الفصل خاصة بالنسبة لمفهوم السكن االجتماعي والشروط الفنية لتحديد
الزيادة المذكورة أعاله.
الفصل  :77يمكن للمجالس البلدية السماح بزيادة في نسبة إشغال األرض أو في نسبة االستغالل العقاري
لألرض حسب ما هو مبين بالقاعدة  13من التراتيب العمرانية المعرفة بالفصل  75من المجلة الحالية
على أن ال تتجاوز الزيادة نسبة  % 20بالنسبة للبنايات التي تستجيب لمعايير النجاعة الطاقية أو تحتوي
على تجهيزات إلنتاج الطاقة المتجددة.
تضبط بأمر شروط تطبيق هذا الفصل خاصة بالنسبة لمعايير النجاعة والشروط الفنية لتحديد الزيادة
المذكورة أعاله.
الفصل  :78تتولى البلدية إنجاز دراسة إعداد أو مراجعة المثال البلدي للتنمية العمرانية على كامل
أراضيها أو على جزء منها ،وذلك بمبادرة منها أو باقتراح من والي الجهة في حال انجاز عملية أو
مشروع عمراني ذو مصلحة عامة وذلك بعد مداولة المجلس المعني وبعد موافقة اللجنة الجهوية للتنمية
الترابية والتعمير باعتماد تقرير مبررات يبرر إعداد أو مراجعة أو تعديل المثال المذكور.
يتضمن تقرير المبررات عالوة على العناصر المستوجبة للدراسة  ،ضبط حدود محيط دراسة المنطقة
المعنية ،والكلفة التقديرية للمشروع ورزنامة المصادقة عليه وانجازه.
يضبط محتوى تقرير مبررات دراسة إعداد أو مراجعة المثال البلدي للتنمية العمرانية بمقتضى قرار من
الوزير المكلف بالتعمير.
الفصل  :79على اثر مصادقة المجلس البلدي للجماعة المحلية المعنية على التقرير المشار إليه أعاله ،
تحيل اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير كل الوثائق الالزمة إلعداد أو مراجعة مشروع المثال إلى
رئيس الجمعات المحلية في اجل أقصاه ثالثون يوما.
الفصل  : 80يتم دراسة إعداد أو مراجعة المثال البلدي للتنمية العمرانية على كامل محيطه أو على جزء
منه من قبل البلدية المعنية ترابيا .
الفصل  :81يتم انجاز دراسات إعداد أو مراجعة المثال البلدي للتنمية العمرانية باعتماد وثائق خرائطية
محينة على سلم  5000/1أو  .2000/1حسب الحال .
تتكفل البلدية المعنية على اثر المصادقة على التقرير المنصوص عليه بالفصل  78من هذه المجلة بإعداد
الوثائق الخرائطية الالزمة لدراسة إعداد أو مراجعة المثال البلدي للتنمية العمرانية.
الفصل  :82تحدد المناطق التي تقتضي إعداد المثال البلدي للتنمية العمرانية من قبل المجلس البلدي بعد
أخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير التي يمكن لها تعديل محيط الدراسة أخذا باالعتبار
الخصوصيات الجغرافية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية للمناطق الترابية المعنية.
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الفصل  :83تتم المصادقة على محيط دراسة المثال البلدي للتنمية العمرانية من قبل المجلس البلدي
المعني بقرار من رئيس البلدية المعنية بعد اخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير ،و يدخل حيز
التنفيذ شهرين بعد إعالم والي الجهة.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجماعات المحلية وعلى مواقع األنترنت للبلدية إن وجدت ،وبوسائل
اإلعالم المسموعة والمكتوبة.
الفصل  :84يمكن للبلدية المعنية إرجاء البت بداية من تاريخ تداول المجلس البلدي بخصوص إعداد مثرال
بلدي للتنمية العمرانية في مطالب الرخص المتعلقة بالتقسيمات و ،بالبنايات أو التجهيرزات و كرل العمليرات
العمرانيررة الترري مررن شررأنها أن تعرقررل تنفيررذ مثررال التنميررة العمرانيررة المزمررع إعررداده أو أن ترفررع فرري تكرراليف
انجازه.
ويكون إرجاء النظر في هذه الطلبات معلال وال يمكن أن يتجاوز مدة ثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ
نشر القرار الذي يحدد محيط الدراسة .ويمكن تمديد الفترة المتعلقة بتأجيل النظر في هذه الطلبات لمرة
واحدة مدتها ستة أشهر يتم عند انقضائها البت من قبل البلدية المعنية في المطلب الذي ت ّم تقديمه من قبل
المالك.
ويمكن لصاحب العقار الذي ت ّم رفض إسناده الرخصة المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل إعالم
البلدية أو اإلدارة المعنية حسب الحال بتطبيق الوثيقة العمرانية الجاري بها العمل.
الفصل  :85يمكن إحداث دوائر مدخرات عقارية على مسافة تعادل على األقل ألف متر من محريط دراسرة
ا لمثال البلدي للتنمية العمرانية المصادق عليه لفائدة البلدية المعنية أو الدولة التي يمكن أن تفوت فيره لفائردة
الوكاالت العقارية.
الفصل  :86يتم تغيير الصبغة الفالحية لألراضي القابلة للتعمير الواقعة داخرل حردود المثرال البلردي للتنميرة
العمرانية بقرار مشترك مرن الروزير المكلرف بالفالحرة والروزير المكلرف برالتعمير والروزير المكلرف بالبيئرة
وبعد اخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير وبعد معاينة الموقع وإعداد تقرير في الغرض.
الفصلل  :87يررتم عرررض مشرروع المثررال البلرردي للتنميرة العمرانيررة علررى المجلرس البلرردي والمجتمررع المرردني
والمصالح المعنية والمهنيين والمتساكنين وكل األطراف المعنية لمناقشة التوجهات العامة لمشروع المثال
وذلك خالل فترة إعداد مشروع المثال،على أن ال تعرقل هذه االستشارة رزنامة انجاز المشروع.
ويتلقى رئيس البلدية آراء جميع الهياكل والجمعيات المختصة في مجال التنمية والتهيئة الترابية و التعمير
و البيئة و الهندسة المعمارية و السكن و النقل المتواجدة في محيط البلدية المعنية  ،وعند االقتضاء يمكن
االلتجاء ألهل المنطقة.
الفصل  :88يحال مشروع المثال بعد المصادقة عليه من قبل المجلس أو المجالس البلديرة علرى المؤسسرات
والمنشآت المعنية وعلى المصالح اإلدارية الجهوية إلبداء الررأي فيره كتابيرا أثنراء اجتمراع اللجنرة الجهويرة
للتعمير والذي يتعين انعقاده في أجل أقصاه شهر واحد مرن تراريخ التوصرل برالملف .ويعتبرر عردم الررد فري
هذا األجل موافقة ضمنية من قبلها على مشروع المثال.
ويرسل رأي اللجنة الجهوية للتعمير مرفوقا باإلقتراحات في غضون عشرة أيام من تاريخ االجتمراع إلرى
والي الجهة الرذي يقدمره إلرى المجلرس أو المجرالس البلديرة ألخرذ مالحظرات اللجنرة بعرين االعتبرار وللترداول
بشأنه خالل مدة ال تتجاوز واحد وعشرين يوما.
الفصل  :89يحال مشروع المثال بعد إدخال كل التعديالت الضرورية الواردة بالفصول  2و 44و 88من
هذه المجلة إلى والي الجهة طبقا لمقتضيات مجلة الجماعرات المحليرة الرذي يرأذن بتعليقره للعمروم والشرروع
في عملية االستقصاء العمومي.
ويمكن لوالي الجهة طلب إرجاء تعليق المثال  ،وفي هذه الحالة يمكن للبلدية االلتجاء للقضاء.
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الفصل  :90حددت آجال تعليق المثال البلدي للتنمية العمرانية للعموم بشهرين .ويمكرن لكرل شرخص خرالل
هذه الفترة تسجيل مالحظاته أو اعتراضاته على دفتر االستقصاء المفتوح للغرض بمقر البلدية أو البلرديات
المعنية.
الفصللل  :91إثررر انقضرراء أجررل االستقصرراء المحرردد بالفصررل  90مررن هررذه المجلررة ،يتررولى رئرريس البلديررة أو
رؤسرراء البلررديات المعنيررة ،حسررب الحررال ،إحالررة مشررروع المثررال علررى المصررالح الجهويررة المعنيررة مرفقررا
باالعتراضات أو المالحظات التي يسفر عنها االستقصاء إلبداء الرأي فيهرا خرالل اجتمراع اللجنرة الجهويرة
للتعميررر الررذي ينعقررد فرري أجررل أقصرراه خمسررة عشررر يومررا مررن ترراريخ اسررتالم االعتراضررات المعنيررة مررن قبررل
أعضائها.
يتم إعالم البلدية المعنية برأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير فري أجرل ال يتجراوز عشررة أيرام مرن
تاريخ انعقاد الجلسة.
إثر انتهاء اإلجراءات المشار إليها بالفقرات السابقة ،يرسل مشروع المثال صرحبة آراء ومقترحرات اللجنرة
الجهويررة للتعميررر والمالحظررات واالعتراضررات الناتجررة عررن االستقصرراء العمررومي إلررى المجلررس البلرردي أو
المجالس البلدية للتداول في شأنه نهائيا وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ اسرتالم المثرال
المذكور.
الفصل  :92يتم إحالة المثال للتنمية العمرانية البلدي المصادق عليه إلرى الروالي إلبرداء الررأي  ،وفري حالرة
وجود تحفظات معللة لديه ،يتعرين عليره اإلدالء برذلك فري أجرل ال يتعردى شرهر مرن تراريخ موافاتره بالمثرال
وطلب تأجيل نشره إلى حين إدخال التعديالت عليه .
يدخل مثال التنمية العمرانية لبلدي المصادق عليه حيّز التنفيذ بعد مضي شهرين مرن تراريخ عرضره علرى
أنظار الوالي ،وعند نشره بالرائد الرسمي للجماعات المحلية ،ما لم يتم أخذ قرار إلغائه من قبرل الروالي أو
تأجيله من قبل المحكمة المختصة.
الفصللل  :93يعلررق مثررال للتنميررة العمرانيررة البلرردي المصررادق عليرره بقرررار بمقررر البلديررة أو البلررديات المعنيررة
وينشر بوسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة وعلى مواقرع االنترنرت للبلديرة أو البلرديات المعنيرة إن وجردت
وبالرائد الرسمي للجماعات المحلية.
الفصل  :94وينجرر عرن قررار المصرادقة علرى مثرال التنميرة العمرانيرة البلردي التصرريح بالمصرلحة العامرة
لألشغال المقررة.
الفصل  :95بعد المصادقة على مثال التنمية العمرانية البلدي  ،تتولى البلدية أو البلديات المعنية القيام علرى
الميدان ،بكل اإلجراءات العملية لتحديد المنراطق المخصصرة للطرقرات والسراحات والمسراحات الخضرراء
ومناطق االرتفاقات والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية التابعة للمؤسسات وذلك بوضع عالمات
تحديد بارزة للعيان مع الحرص على أن ال تعرقرل هرذه العالمرات االسرتغالل العرادي للعقرارات أو البنايرات
المعنية بعملية التحديد من طرف مالكيها.
ويجوز لرئيس البلدية المعنية أو الوزير المكلف بالتعمير أن يطلب تسجيل األراضي غير المبنية وغير
المسجلة الكائنة داخل محيط دراسة إعداد أو مراجعة المثال البلدي للتنمية العمرانية وذلك بعد إعالم
مالكيها الذين ال يمكنهم االعتراض على ذلك.
وعلى المالكين توفير كل الوثائق والحجج المثبتة لملكيتهم واإلدالء بالبيانات والمعطيات المؤيدة لتلك
الملكية.
وتدرج المصاريف الناتجة عن عملية التسجيل المنصوص عليها في حكم التسجيل والمتحملة من قبل
الدولة أو البلدية المعنية بالسجل العقاري كدين ممتاز لفائدتها .وتسترجع هذه المصاريف من المالك عند
بيع كامل العقار أو جزء منه أو عند تقسيمه أو طلب الترخيص في البناء عليه.
وتحدد طرق االستخالص بأمر باقتراح من الوزير المكلف التعمير بعد أخذ رأي وزير المالية.
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الفصل  :96ال يجوز البناء على العقارات الكائنرة داخرل المنراطق المحرددة وفرق مقتضريات الفصرل  95مرن
هذه المجلة إن كانت بيضاء ،وال تحويرها إلدخال تحسينات على مرافقها إذا كانت مبنية.
غير أنه يجوز تشجير األراضي البيضاء الكائنة داخرل هرذه المنراطق وكرذلك تررميم البنايرات الموجرودة بهرا
وتعهرردها وذلررك برخصررة خاصررة مررن السررلطة اإلداريررة ذات النظررر .وال يمكررن بررأي حررال اعتبررار البنايررات
وأشغال الترميم أو التحوير المنجزة خرقا ألحكام الفقرة األولى أعاله ،عند تقدير غرامة انترزاع األراضري
التي أقيمت عليها هذه البنايات أو انتزاع البنايات موضوع أشغال الترميم أو التحوير.
الفصل  :97في حالرة رفرض التررخيص برإجراء التررميم المشرار إليره بالفصرل  95مرن هرذه المجلرة بالنسربة
لعقار وقع التصريح من طرف السلطة المختصة بأنه آيل للسقوط و تصبح ملزمرة إمرا باقتنائره أو بانتزاعره
إذا رفض مالكه التفويت فيه بالمراضاة وإما بالترخيص في ترميمه ،وفي الحالة األولى يتعين على السلطة
المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع خطر األضرار التي يمكن أن تنجر عن حالة العقار.
الفصل  :98تقوم البلدية أو البلديات المعنية كل ثالث سرنوات بتقيريم تنفيرذ توجهرات مثرال للتنميرة العمرانيرة
البلدي ومشاريع االستثمار واإلنجازات العمومية والعمرل عنرد االقتضراء علرى مراجعرة هرذا المثرال بصرفة
كلية أو جزئية.
وتبرم كل بلدية  ،بالتنسيق مع اإلدارات المعنية ،عقد جديد لبرنرامج تنفيرذ كرل ثرالث سرنوات يرتم اقتراحره
للمصادقة من طرف المجلس البلدي المعني والتوقيع عليه من قبل األطراف المتعاقدة.
الفصل  :99تخضع مراجعة مثال للتنمية العمرانية البلدي لنفس إجراءات إعدادها والمصادقة عليها.
ويكون المثال الذي تمت مراجعته مفروقا بتقرير معرد مرن الجماعرة المحليرة المعنيرة  ،يحردد نقراط مراجعرة
المثال المصادق عليه المقترحة من طرف المجلس البلدي .
يمكن للوالي طلب مراجعة مثال للتنمية العمرانية البلدي لضمان مطابقته مع مثال التنمية العمرانية برين
البلديات الجاري به العمل
غير أنّه يمكن إجراء مراجعة جزئية للمثرال للتنميرة العمرانيرة البلردي إلدخرال بعرض التعرديالت الطفيفرة أو
إصالح خطأ مادي بهذا المثال وذلك وفقا إلجراءات مبسطة تتمثل في:
 القيام بمشروع المراجعة أو إدخال التعديالت طبقا لتقرير المبررات ووفقا لإلجراءات المنصوصعليها بالفصول من  89إلى  91من هذه المجلة،
 إحالرة قرررار رئرريس البلديررة المعنيرة مصررحوبا بمداولررة تبريريررة للمجلرس البلرردي أو المجررالس البلديررةتوافررق علررى المراجعررة الجزئيررة أو تعررديل المثررال مرفوقررا بالمالحظررات أو اعتراضررات األشررخاص
المعنية إلى والي الجهة لنشره بالرائد الرسمي للجماعات المحلية.
ويدخل قرار رئيس أو رؤساء البلدية حيز التنفيذ بعد شهرين من تسلمه من قبل والي الجهرة طبقرا للفصرول
 92و 93من المجلة .
وتحدد شروط تطبيق هذا الفصل بأمر يضبط العناصر التي تستوجب إدخال إصالحات طفيفة أو تعديالت
ما عدا تغيير صبغة المناطق أو في حالة المساس بالتصميم العام للمثال للتنمية العمرانية البلدي.
الفصل  :100يتم إعداد أو مراجعة المثال التنميرة العمرانيرة البلردي خرالل مردة أقصراها ثمانيرة عشرر شرهرا
وفري حالرة إجررراء مراجعرة جزئيررة تقردر هرذه المرردة بتسرعة أشهر،وبسررتة أشرهر فري حالررة إدخرال اصررالحات
عليها ،بما في ذلك آجال المصادقة ،بداية من صدور قرار محيط دراسة المثال.

الباب الرابع :في أمثلة التنمية العمرانية المبسطة
الفصل :101يعتبر مثال التنمية العمرانية المبسط ،وثيقة تعمير خاضعة ألحكام التراتيب العامة للتعمير
وموجهة للتجمعات العمرانية أو الريفية المتكونة من حوالي  500مسكن وال يتجاوز عدد سكانها
2000ساكن ،وتقع على مسافة ال تقل على 2كم من مثال التنمية العمرانية لمركز البلدية ومن التجمعات
العمرانية المماثلة.
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الفصل  :102يحدد مثال التنمية العمرانية المبسط قواعد استعمال أألراض طبقا لمقتضيات التراتيب العامة
للتعمير المنصوص عليها بالفصل 23من هذه المجلة ويأخذ بعين االعتبار بصفة خاصة أمثلة التنمية
العمرانية بين البلديات.
الفصل  :103يضبط مثال التنمية العمرانية المبسط للمجال المعني ،األهداف العامة وأولويات التنمية
المطلوبة لتلبية الحاجيات االقتصادية ،االجتماعية،الثقافية والبيئية ،ويحدد:
 الطرقات الرئيسية والمسالك الفالحية المزمع تهيئتها وحمايتها لضمان هيكلة أفضل للمجالوتحقيق الترابط بين النواة المركزية والتجمعات المجاورة،
 المناطق غير القابلة للبناء، التجهيزات األساسية التي يتعين إنجازها، الحلول التقنية األكثر نجاعة للتطهير والتصرف في النفايات، آليات التصرف الرشيد في الماء والموارد الطبيعية األخرى، مناطق األنشطة ذات العالقة بالنشاط الفالحي أو الحرفي، خيارات التوسعات الممكنة.الفصل :104يتم إعداد مثال التنمية العمرانية المبسط بمبادرة من المجلس البلدي أو بطلب من والي الجهة.
الفصل :105تضبط حدود مثال التنمية العمرانية المبسط بقرار من رئيس البلدية بعد التداول في شأنه من
قبل المجلس البلدي وبعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير ،وينشر هذا القرار بالرائد
الرسمي للجماعات المحلية ،ويعلق بمقر البلدية المعنية وبمقر الدائرة البلدية عند االقتضاء وبالفضاءات
العامة المناسبة طيلة فترة الدراسة.
الفصل :106إثر مصادقة مجلس البلدية المعنية على مذكرة شرح األسباب ومبررات إعداد مثال التنمية
العمرانية المبسط ،تحيل اللجنة الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير لرئيس البلدية وفي أجل أقصاه خمسة
عشر يوما كل الوثائق الالزمة إلعداد المثال.
الفصل  :107يتولى المجلس البلدي و/او الدائرة البلدية التشاور مع الفاعلين المحليين  ،المؤسسات
العمومية المعنية والسكان حول التوجهات الكبرى لمشروع مثال التنمية العمرانية المبسط خالل فترة
إعداد المثال المذكور ودون أن تأثر هذه االستشارة على رزنامة إعداده.
الفصل :108بعد إعداد مشروع المثال والمصادقة عليه من قبل المجلس البلدي ،يحال هذا المشروع إلى
اللجنة الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير للدرس وإبداء الرأي في شأنه والتي يجب أن تبت فيه خالل خمسة
عشرة يوما بداية من تاريخ توصلها بالملف وبعد الحصول على آراء اإلدارات والمصالح الجهوية
والمؤسسات العمومية المعنية .ويعتبر عدم الرد في هذا األجل موافقة ضمنية من قبلها على مشروع
المثال.
ويحال رأي اللجنة المذكورة مصحوبا بمالحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه عشرة أيام بداية من تاريخ
انعقاد الجلسة إلى والي الجهة الذي يعرضه على أنظار المجلس البلدي المعني للتداول في شأنه وألخذ
مالحظات اللجنة الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير بعين االعتبار وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر
يوما.
الفصل :109يحال مشروع المثال بعد تعديله عند االقتضاء ،إلى والي الجهة الذي يأذن بتعليقه للعموم
وإجراء االستقصاء العمومي من قبل البلدية المعنية طبقا للمالحظات المنصوص عليها بالفصول
2و44و108من هذه المجلة.
ينشر إعالن االستقصاء بالصحف ووسائل اإلعالم المسموعة ومواقع االنترنت للبلديات المعنية إن
وجدت ،وبالرائد الرسمي للجماعات المحلية المعنية.
في حال الرفض المعلل للوالي  ،يمكن للبلدية اللجوء إلى القضاء.
بالنسبة للتجمعات العمرانية أو الريفية القائمة والتي يقطنها اقل من 1000ساكن ،يمكن للمجلس أن يقرر
عدم اللجوء لالستقصاء العمومي والشروع في إجراءات المصادقة النهائية وفقا ألحكام الفصل .112
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الفصل :110حددت آجال تعليق مثال التنمية العمرانية المبسط بشهر واحد.
وخالل فترة التعليق ،يمكن لكل شخص أو مؤسسة معنية تدوين مالحظاته أو اعتراضاته على دفتر
اإلستقصاء المفتوح للغرض بمقر البلدية المعنية أو بمقر الدائرة البلدية.
الفصل :111إثر انقضاء أجل االستقصاء العمومي المحدد بالفصل السابق ،يتولى رئيس البلدية المعنية
إحالة مشروع المثال مرفقا باالعتراضات والمالحظات التي أسفر عنها االستقصاء للدرس وإبداء الرأي
فيها خالل اجتماع اللجنة الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير الذي ينعقد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من
تاريخ التوصل بملف المشروع.
ويرسل رأي اللجنة الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير إلى البلدية المعنية في أجل ال يتجاوز أسبوعا من
تاريخ انعقاد الجلسة.
إثر انتهاء اإلجراءات المشار إليها بالفقرات السابقة ،يرسل مشروع المثال مرفوقا بآراء ومقترحات اللجنة
الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير والمالحظات واالعتراضات الناتجة عن االستقصاء العمومي إلى
المجلس البلدي للتداول في شأنه نهائيا وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استالم المثال المذكور.
الفصل  :112يحال مثال التنمية العمرانية المبسط المصادق عليه مرفوقا بالمداولة المصادق عليها من قبل
المجلس البلدي المعني إلى والي الجهة طبقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية.
ويدخل مثال التنمية العمرانية المبسط المصادق عليه حيز التنفيذ بعد شهر واحد من إحالته إلى والي الجهة
وعند نشره بالرائد الرسمي للجماعات المحلية إال في حالة اتخاذ قرار مخالف باإللغاء أو بالتأجيل من
الهياكل القضائية المختصة.
الفصل  :113يعلق مثال التنمية العمرانية المبسط المصادق عليه بقرار بمقر البلدية وينشر بوسائل اإلعالم
المسموعة والمكتوبة وعلى موقع االنترنت للبلدية المعنية إن وجدت وبالرائد الرسمي للجماعات المحلية
وفقا للفصل السابق.
الفصل  :114بعد المصادقة على مثال التنمية العمرانية المبسط  ،تتولى البلدية المعنية القيام بكل
اإلجراءات العملية والميدانية لتحديد المناطق المخصصة للطرقات والساحات العمومية والمساحات
الخضراء ومناطق االرتفاقات والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية التابعة للمؤسسات العمومية
وذلك بوضع عالمات تحديد بارزة للعيان مع الحرص على أن ال تعرقل هذه العالمات االستغالل العادي
للعقارات أو البنايات المعنية بعملية التحديد ،من طرف مالكيها.
تطبق نفس اإلجراءات المبينة بالفصول  96و 97و 98من هذه المجلة على مثال التنمية المبسط.
الفصل  :115يتم إعداد مثال التنمية العمرانية المبسط خالل مدة أقصاها ستة أشهر ،بما في ذلك آجال
المصادقة ،وذلك بداية من صدور قرار محيط دراسة المثال.
تضبط الوثائق المكونة لمثال التنمية العمرانية المبسط بأمر.
الفصل  :116يتم اعتماد وثائق خرائطية محيّنة عند إعداد دراسة مثال التنمية العمرانية المبسط .
بسلم 1/5000إلى  1/2000حسب الحال.

الباب الخامس  :في أمثلة المحافظة
الفصل  :117يمكن إحداث "أمثلة المحافظة"بالمناطق ذات األهمية التراثية أوالثقافية أو البيئية أو
الطبيعية أو تلك التي تستوجب المحافظة والترميم والتثمين على كامل المنطقة أو على جزء منها.
تحدث مناطق التهيئة المحمية بطلب من الجماعات المحلية ،أو باقتراح من الوزارة المكلفة بالتعمير بعد
استشارة المصالح المعنية بالمنطقة المحمية.
الفصل  :118يطبق مثال المحافظة بمناطق التهيئة المحمية المحددة بأي وثيقة تعنى بأمثلة التهيئة الترابية
أو بالتعمير.
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تمثل أمثلة المحافظة برنامج تهيئة يتم من خالله دعوة جميع األطراف للتدخل في إطارالشراكة بين الدولة
والجماعات المحلية و الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف حماية التراث العمراني
والمعماري والطبيعي وتعزيز الموقع وذلك لتأمين حركية إقتصادية ،ثقافية وإجتماعية أفضل عبر تهيئة
المناطق المعنية طبقا لتراتيب خاصة يتم إعدادها للغرض.
يعنى مثال الحماية بـ:
 البناءات داخل المدينة أو المدن العتيقة الغير مصنفة ضمن التراث المواقع الحساسة بالقرب من التجمعات العمرانية الكبرى التي تشهد نمو عمراني سريع والتي لهاانعكاسات سلبية على الطبيعة وعلى األنشطة الفالحية.
 المواقع ذات أهمية الطبيعية أو البيئية وبالخصوص تلك التي توجد في المناطق الحساسة علىطول السواحل وعلى ضفاف البحيرات وبالغابات والواحات والصحراء .
الفصل :119يهدف مثال المحافظة بالخصوص إلى:
أ -بالنسبة للمناطق ذات أهمية تراثية وثقافية:
 تصنيف صبغة األراضي وضبط القواعد العامة للتعمير والمعمار في البناء واالرتفاقات المرتبطةبها والتي تسمح بتركيز البناءات أو تحجيرها.
 التنصيص على مختلف أنواع التدخل كالتهذيب وإعادة التحويل والهيكلة والتسوية المتخذةباالعتماد على األنسجة القائمة واألنشطة الممنوعة بها وذلك لتعارضها مع مقتضيات التدخل المذكور.
 تحديد حوزة للطرقات واألماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والمرافق ذات المصلحة العامة،باإلضافة إلى المساحات الخضراء ومآوي السيارات.
 تحديد مسار وخصائص الطرقات المزمع الحفاظ عليها أو تعديلها أو إنشاءها ،بما في ذلك األنهجأو ممرات المترجلين والمسالك الخاصة بالدراجات والممرات والفضاءات المخصصة للنقل العمومي.
 حصر المباني والمواقع المزمع ترتيبها أو تصنيفها ذات أهمية أثرية باإلضافة إلى التنصيص علىمختلف عمليات التهيئة والترميم والتثمين الالزمة لها.
 التنصيص على مناطق االرتفاقات لحماية المباني التاريخية والمواقع األثرية المحددة بنص قانونييرتبها أو المقترحة للتصنيف.
ب -بالنسبة للمناطق ذات األهمية الطبيعية أو البيئية:
 التعريف بعناصر المشاهد الطبيعية وتحديد مواقعها واألراضي الزراعية والمغروسة المزمعحمايتها والمناطق المحجر البناء فيها السباب مرتبطة بالمشهد الطبيعي أو البيئي.
 تبين إمكانيات التهيئة وشروط الحماية والتثمين و خاصة تلك المتعلقة بالمحافظة على التنوعالبيولوجي والتنمية المستدامة.
الفصل  :120يتم تحديد وإعداد ومراجعة ودراسة ومتابعة مشروع مثال المحافظة والمصادقة عليه بنفس
الطريقة والشروط المعتمدة في مثال التنمية العمرانية.
يمكن إعداد أمثلة المحافظة على كامل التراب أو جزء منه الراجع لجماعة محلية أو مجموعة من
الجماعات المحلية.
يتم ضبط مكونات ملف مثال المحافظة بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
الفصل :121ينجر عن نص المصادقة على مثال المحافظة التصريح بالمصلحة العامة للعمليات الالزمة
النجاز األشغال المبرمجة.
التصريح بالمصلحة العامة لمثال المحافظة يبقى ساري المفعول على الدوام إال في حالة تعديل هذا المثال.
الفصل  :122على الجماعة المحلية المعنية أن تتخذ جميع التدابير الالزمة بالتنسيق مع والي الجهة
ومصالح الوزارات المعنية لوضع حيز التنفيذ المشاريع المبرمجة في مثال المحافظة.
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العنوان الثالث :في أدوات التحكم العقاري
الباب األول :في وكالة التصرف العقاري
الفصل  :123تحدث وكالة للتصرف والسيطرة العقارية بهدف التحكم في العقار بالمناطق المبرمجة
إلنجاز:
 مختلف برامج التنمية العمرانية التشاركية، مدخرات عقارية مخصصة للمشاريع العمرانية الكبرى ،للمدن الجديدة  ،لمشاريع السكناالجتماعي وخاصة لمشاريع التنمية العمرانية للبلديات،
 مشاريع الصيانة بالمناطق العمرانية أوالطبيعية، مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الهيكلية على المستوى الوطني ،الجهوي والمحلي.تحال أو تمنح المدخرات العقارية التي تم اقتنائها من طرف الوكالة المذكورة او التي سيتم اقتنائها
الحقا ،لصالح المنتفعين بالبرامج والمشاريع المنصوص عليها أعاله.
كما تعد الوكالة استراتيجيات عقارية لغرض توظيف المخزون العقاري والحد من التوسع العمراني
العشوائي والمضاربة العقارية،
وتضبط مشموالت الوكالة وتركيبتها اإلدارية والمالية بمقتضى أمر.

الباب الثاني :في دائرة التنمية العمرانية المؤجلة
الفصل  :124تهدف المشاريع العمرانية المؤجلة لتكوين مدخرات عقارية على المدى المتوسط والبعيد
طبقا ألمثلة التنمية و التهيئة الترابية داخل او خارج المناطق المغطاة بمثال التنمية العمرانية البلدي او بين
البلديات مع األخذ بعين االعتبار مناطق التوسع العمراني ،إحداث المدن الجديدة ،تهيئة المناطق الطبيعية
المحاذية للمناطق العمرانية والنجاز التجهيزات الهيكلية الكبرى حسب قابلية المنطقة للمشروع المبرمج.
الفصل  :125تتمتع الدولة والجماعات المحلية ووكالة التصرف والسيطرة العقاري بحق األولوية في
الشراء داخل حدود دوائر التنمية العمرانية المؤجلة وذلك طبقا لمقتضيات الفصول من  137إلى  144من
هذه المجلة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين ابتداءا من تاريخ المصادقة على قرار تحديد
المنطقة المعنية.
يضبط قرار تحديد دوائر التنمية العمرانية المؤجل نوعية المشاريع المبرمجة وينص على المستفيد من
حق األولوية في الشراء.
الفصل  :126تضبط حدود دائرة التنمية العمرانية المؤجلة بقرار من والي الجهة وذلك بعد أخذ رأي
الجماعات المحلية المعنية و مجلس المؤسسة العمومية بين البلديات إن وجد ،واللجنة الجهوية للتنمية
الترابية والتعمير.
يتم تعديل حدود دائرة التنمية العمرانية المؤجلة بنفس شروط إحداثها.
الفصل  :127يمكن للدولة أو للبلديات المعنية أو لوكالة التصرف والسيطرة العقارية أن تنتزع كل عقار
موجود داخل حدود دائرة التنمية العمرانية المؤجلة.
الفصل  :128على إثر المصادقة على حدود دائرة التنمية العمرانية المؤجلة ،يتولى المستفيد القيام
باإلجراءات الالزمة لتحديد المناطق المشمولة بهذا المثال وذلك بتركيز عالمات بارزة بطريقة ال تعرقل
االستغالل العادي للعقارات المعنية بعملية التحديد المذكورة.
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يتولى المستفيد من حق األولوية في الشراء داخل حدود دائرة التنمية العمرانية المؤجلة بتعليق قرار تحديد
الدائرة المذكورة خالل الثالثة أشهر التي تلي تاريخ نشر قرار التحديد بالرائد الرسمي للجماعات المحلية،
بمقر الوالية والبلديات المعنية لمدة سنة ودعوة العموم لالطالع عليه عن طريق وسائل اإلعالم المكتوبة
والمسموعة.
الفصل  :129ابتدءا من تاريخ المصادقة على قرار تحديد دائرة التنمية العمرانية المؤجلة ،يمكن لكل مالك
عقار داخل حدود الدائرة المذكورة أن يقترح على المستفيد من حق األولوية في الشراء ،اقتناء العقار
الكائن داخل حدود الدائرة المذكورة وذلك طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالفصول من 137
إلى  144من هذه المجلة وباحترام مقتضيات هذا الفصل.
ال يمكن للمستفيد من حق األولوية في الشراء التفاوض مع مالك أو مالكي العقارات المجاورة شريطة ان
تكون جملة مساحة ما يملكون ال تقل عن  5بالمائة من المساحة الجملية لدائرة المشروع المذكور على أن
ال تقل عن عشرة هكتارات.

الباب الثالث :في المدخرات العقارية
الفصل  :130يمكن إحداث دوائر مدخرات عقارية لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات
العمومية المختصة والتي تكتسب الخبرة الالزمة في مجال التهيئة والسيطرة العقارية ،خارج حدود
المناطق المغطاة بوثائق تهيئة عمرانية وذلك قصد استغاللها خاصة في:
 عمليات ذات مصلحة وطنية أو مشاريع ذات مصلحة عامة، عمليات عمرانية على غرار المشاريع العمرانية الكبرى والمدن الجديدة، تركيز التجهيزات المهيكلة والبنية التحتية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها على غرار الشبكةالرئيسية للطرقات وتركيز المطارات والمواني والسكك الحديدية،
 مشاريع مخصصة للتعليم ،للصحة والرياضة وغيرها وفق ما تم برمجته بوثائق التنمية والتهيئةالترابية أو العمرانية المنصوص عليها بهذه المجلة.
كما يمكن إحداث مدخرات عقارية داخل المناطق المغطاة بوثيقة تعمير ،وذلك إذا:
 اقتضت المصلحة العامة ذلك مع األخذ بعين االعتبار التطور العمراني المتوقع، نتج عن التحضر إخالل أو عدم توازن في التهيئة المستقبلية للمجال الترابي المعني، قررت الجماعة المحلية بالتشاور مع الوزارات المعنية التحكم في األماكن المخصصة للمناطقالخضراء والتجهيزات الجماعية العمومية والطرقات الرئيسية في إطارعقد البرنامج المنصوص عليه
بالفصل  98من هذه المجلة،
 استوجبت الوضعية االجتماعية انجاز برنامج للسكن االجتماعي.الفصل  :131تحدد دوائر المدخرات العقارية بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة
الجهوية للتنمية الترابية والتعمير ،الوزارات المكلفة برالتعمير ،بالماليرة ،برأمالك الدولرة والشرؤون العقاريرة
وبالفالحة وذلك بمقتضى قرار من الوالي المعني.
الفصللل  :132تتررولى البلررديات أو المؤسسررات بررين البلررديات إبررراز حرردود المرردخرات العقاريررة الترري سرريتم
تخصيصها لمختلف الوزارات أو المؤسسات المعنية على وثائق التعمير وذلك أخذا بعرين االعتبرار وثرائق
التخطيط المخصصة للمؤسسات الجامعية والمدرسية والصحية والثقافية وغيرها.
وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
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الفصل  :133ال يمكن التفويت بملكية مطلقة في العقارات المكتسبة في إطرار المردخرات العقاريرة مرن قبرل
المستفيد في حق األولوية في الشراء لفائدة الغير ،إال إذا كان هذا التفويرت لصرالح مؤسسرة عموميرة مؤهلرة
النجاز إحدى المشاريع المذكورة بالفصل  130من هذه المجلة.
الفصل  :134تكتسب المدخرات العقارية بالتراضي أو عن طريق االنتزاع أو بممارسرة حرق األولويرة فري
الشراء لمدة عشر سنوات ابتدءا من تراريخ نشرر قررار تحديردها بالرائرد الرسرمي للجماعرات المحليرة وطبقرا
للشروط المنصوص عليها بالفصل  128من هذه المجلة .
يمكن التمديد في حق األولوية في الشراء مرتين لفترة خمس سنوات.
الفصل  :135يمكن لمالكي العقارات الموجرودة داخرل حردود المردخر العقراري ،إشرعار الدولرة أو البلديرة أو
المصلحة المعنية بإمكانية اقتناء العقار وفقا للشروط المضبوطة بالفصل  139من هذه المجلة.
الفصل  :136يتم إجراء تعديل أو إلغاء لحدود المدخر العقاري بنفس شروط إحداثه.

الباب الرابع :في ممارسة حق األولوية في الشراء وفي االنتزاع للمصلحة العامة داخل
حدود دوائر التنمية العمرانية المؤجلة أو دوائر المدخرات العقارية.
الفصل  :137إذا لم يتفق مالك العقار الموجود داخل حدود دائرة التنمية العمرانية المؤجلة أو حدود دائرة
المدخر العقاري على شراء هذا العقار يمكن االلتجاء النتزاعه للمصلحة العامة.
الفصل  :138ينتفع األشخاص العموميون المنصوص عليهم بالفصلين  125و 130هذه المجلة بحق
األولوية في الشراء للعقارات الموجودة داخل حدود المدخرات العقارية ابتدءا من تاريخ صدور قرار
إحداث هذه الحدود طبقا لمقتضيات الفصلين  128و 134من هذه المجلة.
الفصل  :139في صورة العدول عن التصرف في عقار موجود داخل حدود الدوائر المشار إليها أعاله
يتوجب على كل مالك إشعار السلطة المنتفعة بحق األولوية بالشراء عن طريق عدل منفذ مع اإلشعار
بالوصول باقتناء هذا العقار وتحديد السعر المطلوب.
يجب أن يذكر اإلشعار الرسمي المستأجرين وغيرهم من ذوي الحقوق العينية أو الشخصية على العقار
وكذلك االرتفاقات الخاضع لها.
على األشخاص المعنيين ممارسة حقهم خالل شهرين من تاريخ نشر القرار حتى ال يفقدوا الحق في
الحصول على تعويض من المستفيد إال إذا تمت مقاضاة المالك.
في حالة الرفض أو عدم رد المستفيد من حق األولوية في الشراء في أجل سنة واحدة من تاريخ استالم
اإلشعار ،يسقط الحق في أولوية الشراء عن العقار ويمكن انتزاع المبنى لفائدة المستفيد من حق األولوية
في الشراء أو لفائدة الدولة.
الفصل  :140في حالة قبول مالك العقار الثمن المقترح وفقا للتشريع الجاري به العمل ،على المنتفع تسديد
الثمن خالل سنتين ابتداء من تاريخ قبول مطلب الشراء.
في حالة عدم االتفاق على ثمن العقار ،يتم تحديده وخالصه كما هو معمول به في مادة االنتزاع من أجل
المصلحة العمومية.
الفصل  :141ال يمكن للمستفيد من حق األولوية في الشراء من استغالل العقار حسب ما نصت عليه هذه
المجلة أال إذا تم تسديد المستحقات.
الفصل :142للمالك السابق حق استرجاع العقار المقتني بنفس شروط االنتزاع للمصلحة العمومية.
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وفي حالة تنازل صاحب حق األولوية في الشراء عن االحتفاظ على األولوية في الملك المكتسب ،للمالك
أو للمالكين السابقين حق األولوية  ،خالل األشهر الستة بعد إشعارهم من قبل صاحب حق األولوية في
الشراء بإمكانية استعادة ممتلكاته.
يتم تحديد ثمن العقار كما هو معمول به في مادة االنتزاع من أجل المصلحة العمومية
الفصل  :143من حق المستفيد من األولوية في الشراء داخل حدود دائرة التنمية العمرانية المؤجلة ودائررة
المدخر العقاري طلب تقييد حقه احتياطيا بالرسم العقاري بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
يحول هذا التقييد دون إدراج أي إحالة بعوض أو بدونه بالرسم أو بالرسوم العقارية المعنية به ابتداء من
تاريخ ترسيمه.
ويسقط القيد وينتهي مفعوله بعد مرور خمس سنوات بداية من يوم ترسيمه إذا لم يتم تجديده قبل انتهاء
األجل المذكور وذلك في حدود فترة حق األولوية كما هو منصوص عليه بالفصل  125و 134من هذه
المجلة.
الفصل  :144يمكن للدولة والبلديات المعنية ووكالة التصرف والتحكم العقاري التي تتمتع بحق
األولوية في الشراء ،أن تطلب من المحكمة المختصة وذلك في اآلجال و باإلجراءات المحددة بمجلة
الحقوق العينية ،الحكم ببطالن العقد المبرم خالفا لمقتضيات هذا الباب وان تحل الدولة والبلديات المعنية
ووكالة التصرف والتحكم العقاري محل المشتري مقابل الثمن المتفق عليه بالعقد او بالثمن الذي تقدمت
به الدولة أو البلدية أو الوكالة ووقع قبوله  ،أو إذا تعذر ذلك الثمن المقدر ،كما هو معمول به في مادة
االنتزاع من أجل المصلحة العمومية ،من المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار إذا كان هذا الثمن أقل من
المنصوص عليه بالعقد.

الباب الخامس :في حق التخلي
الفصل  :145يمكن لكل مالك ،يخضع عقاره الرتفاقات من شأنها أن تحد من حقوقه في التمتع به و
استغالله وفقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ،أن يطالب الدولة أو البلدية أو
المصلحة العمومية المعنية باقتنائه.
يعرف هذا الحق بحق التخلي ويعرف بالفصول  125و 134من هذه المجلة ويتم ممارسته وفقا للشروط
التالية:
 يتم إعالم رئيس البلدية المعني بواسطة عدل منفذ أو رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغتتضمن ذكر جميع المستأجرين و من لهم حقوق على العقار مع تحديد السعر المطلوب،
 تتولى البلدية أو المؤسسة العمومية بين البلديات أو المصلحة العمومية المعنية إعالم بقيةاألشخاص الذين يهمهم األمر للمطالبة بحقوقهم بواسطة إشهار عمومي في ظرف ثالثة أشهر و في
صورة عدم حدوث ذلك ،يفقد هؤالء الحق في التعويض.
 يجب على البلدية أو المؤسسة العمومية بين البلديات أو المصلحة العمومية المعنية التي تم إعالمهاالقتناء العقار أن تتخذ قرار في الشأن في أجل سنة من تاريخ استالمها لالشعار من طرف المستفيدين.
ويعتبر عدم الرد في هذا األجل ،تنازل المستفيد على ممارسة حق في األولوية في الشراء.
 إذا تم تحديد سعر االقتناء بالتراضي ،يتم إبرام عقد في التفويت بين الطرفين ويتم دفع السعرالمتفق عليه أو استرجاعه لفائدة الخزينة العامة للبالد التونسية في أجل سنتين ابتدءا من تاريخ استالم
طلب االقتناء من طرف البلدية أو المؤسسة بين البلديات.
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 وفي صورة عدم االتفاق ،يتولى قاض تحديد المبلغ المستوجب على غرار االنتزاع على أن يتمدفعه في أجل ال يتجاوز السنتين ابتداء من تاريخ اإلعالم بالحكم النهائي.
الفصل  :146يلغي قرار اقتناء العقار من طرف البلدية أو المؤسسة بين البلديات أو المصلحة العمومية
المعنية جميع الحقوق العينية والخاصة المكتسبة على العقار ،ويأخذ بعين االعتبار المديونية المسجلة
عليه ضمن ثمن نقل ملكيته.

الباب السادس  :في جمعيات مالكي العقارات العمرانية
الفصل  : 147تحدث جمعية مالكي العقارات العمرانية المتكونة وجوبا من جميع المالكين المعنيين
باألراضي والعقارات الموجودة في منطقة محددة بمقتضى قرار من رئيس البلدية بمبادرة منه أو باقتراح
من المالكين المعنيين.
يتم نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجماعات المحلية ،قصد تطبيق الوثائق العمرانية والقيام بعمليات ضم
أو تقسيم الممتلكات وتهيئة الطرقات الخاصة وتوابعها وتطبيق جميع اإلجراءات القانونية واإلدارية
لتسوية الوضعيّة العقارية بالمنطقة.
وتتمتع جمعيات مالكي العقارات العمرانية بالشخصية المدنية في حدود ممارسة المهام المضبوطة بهذه
المجلة.
الفصل  :148يتولى رئيس البلدية إعداد مثال لتحديد المنطقة المعنية بإحداث جمعية مالكي العقارات
العمرانية ويتم إعالم العموم به بواسطة التعليق ونشر إعالن بالرائد الرسمي للجماعات المحلية.
يتض ّمن قرار إحداث جمعية مالكي العقارات العمرانية المصادقة على تحديد منطقة وبرنامج تدخلها طبقا
للمثال المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل  :149تخضع جمعية مالكي العقارات العمرانية إلى نظام أساسي نموذجي يتم إصداره بمقتضى
أمر ويحدد مهام الجمعية وقواعد تنظيمها وسيرها.
الفصل  :150تتولى جمعية مالكي العقارات العمرانية ضبط قائمة اسمية في مالكي العقّارات الكائنة
بالمنطقة المعنية بالتحديد وفي من تنسب إليهم الملكية وفي من ينوب القاصرين والغائبين منهم وذلك
باالعتماد على الرسوم والوثائق والمعطيات التي يمكن استخراجها من سندات الملكيّة ومن الوثائق
الموجودة لدى مختلف اإلدارات والمصالح العموميّة.
ال تقوم القائمة االسمية المشار إليها بهذا الفصل مقام سند الملكية.
الفصل  :151يتولى رئيس البلدية المعنية ،وقبل اقتراح تكوين جمعية مالكي العقارات العمرانية ،استدعاء
المالكين المعنيين إلى جلسة عا ّمة إخبارية بواسطة استدعاءات شخصية أو إعالنات.
ويتولى رئيس البلدية المعنية ،بعد تكوين الجمعية طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل  192من هذه
المجلة ،استدعاء ،إن اقتضت الضرورة ،برسائل استدعاء شخصية عبر رسالة مضمونة الوصول وعن
طر يق إعالنات ،مالكي العقارات أو البناءات الكائنة داخل حدود منطقة الجمعية أو من تنسب إليهم الملكية
أو من ينوب عن القاصرين والغائبين ،في جلسات عا ّمة.
الفصل  :152تتولى أول جلسة عامة لجمعية مالكي العقارات العمرانية بعد تكوينها ،تحت رئاسة رئيس
البلدية أو من ينوبه ،انتخاب لجنة تتركب من ثمانية أعضاء مكلفين بتمثيل الجمعية وذلك لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
ويتم انتخاب هذه اللجنة بحضور أغلبية المالكين المعنيين.
37

وفي صورة غياب أغلبية المالكين ،يقع تعيين أعضاء لجنة الجمعية بأغلبية المالكين الحاضرين بعد إعادة
اإلستدعاءات لجل سة عامة الحقة يضبط تاريخها بعد خمسة عشر يوما على األقل وشهر واحد على األكثر
من تاريخ انعقاد أول جلسة.
الفصل  :153تدون المناقشرات ونترائج اقترراع الجلسرة العامرة فري محضرر يمضريه رئريس الجلسرة وثالثرة
على األقل من بين المالكين الحاضرين المنخرطين في الجمعية وذلك بعد المصادقة القانونية للجلسة العامة
وتحت مراقبة رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل  :154تتولى لجنة الجمعية ،تحت مراقبة رئيس البلدية المعنية الذي يصادق على قراراتها حسب
مرجع النظر:
 الشروع لدى مختلف اإلدارات والسلط المعنية باإلجراءات الضرورية لتسوية الوضع العقاريللعقارات طبقا لقانون التسجيل العقاري.
ـ إعداد برنامج تهيئة في نطاق مثال التنمية المصادق عليه وعرضه على مناقشة ومصادقة الجلسة
العامة للمالكين.
 تجميع المساهمات المالية من المالكين وتقرير اقتراض األموال الالزمة إن إقتضى الحال،والتصرف في موارد الجمعية وفي ممتلكاتها طبق القواعد التي يقرها النظام األساسي النموذجي
لجمعية مالكي العقارات العمرانية.
ويمكن لجنة جمعية مالكي العقارات العمرانية في مادة التحوير العقاري أن تدخل التعديالت الضرورية
على حدود العقارات وان تقوم بعمليات المعاوضة بين المالكين المنخرطين في الجمعية ،مع اعتبار
قيمة قطع األرض في تاريخ نشر وثيقة التعمير ودون اعتبار القيمة المضافة الناتجة عن المضاربة أو
األشغال المهيكلة المنجزة أو المقررة.
الفصل  :155تقدر قيمة قطع األرض والعقارات المعنية بعملية التحوير والمعاوضة من قبل لجنة يرأسها
قاضي يعينه رئيس المحكمة االبتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وتضم ثالثة خبراء عقاريين يقع تعيين
أولهم من قبل رئيس المحكمة اإلبتدائية وثانيهم من قبل رئيس الجماعة المحلية المعنية وثالثهم من قبل
المالك الذي يهمه األمر أو وليه الشرعي أو من ينوب عنه قانونا.
ويقع إعالم المالكين المعنيين بقيمة التعويضات أو الشرائط التي تسفر عنها عمليات المعاوضة برسالة
مضمونة الوصول مع إعالم بالبلوغ يوجهها رئيس اللجنة النقابية إلى المالك أو المالكين المعنيين أو إلى
من ينوبهم أن كانوا قاصرين أو غائبين.
الفصل  :156تتم المصادقة على ضم القطع أو العقارات المقررة في نطاق عملية التحوير العقاري طبق
مثال رفع طوبوغرافي يتولى إعداده ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط ،أو مهندس مساح مرخص له
طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية.
ويقع وجوبا اعتماد مثال الرفع الطوبوغرافي والقرار المشار إليه بهذا الفصل في إجراءات التسجيل
العقاري وفي إجراءات تحيين الرسوم العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة.
ويتعين تسجيل القطع والعقارات غير المسجلة عند ض ّمها إلى قطع أو عقارات مسجلة.
الفصل  :157في صورة اإلدعاء بعدم كفاية التعويض الذي يضبطه االختبار المشار إليه بالفقرة األولى
من الفصل  188من هذه المجلة ،يمكن لمن يهمه األمر من المالكين القيام بقضية في مراجعة قيمة
التعويض لدى المحكمة االبتدائية التي يوجد العقار بدائرتها والتي لها القرار األخير.
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يجب تقديم الدعوى في اجل شهرين ابتداء من تاريخ إعالم المعني بمقدار التعويض طبقا الطريقة المحددة
بالفقرة الثانية من الفصل  188من هذه المجلة.
الفصل  :158تنسحب التحمالت والحقوق العينية واالرتفاقات الموظفة على العقارات المسجلة على القطع
والعقارات التي ضمت إليها نتيجة عملية الضم العقاري.
الفصل  :159يمكن حل جمعية مالكي العقارات العمرانية بقرار من رئيس البلدية المعنية وبعد سماع أراء
المنخرطين بالجمعية وذلك في الحاالت التالية:
 تجاوز المهام التي تكونت من أجلها الجمعية أو انتهاؤها.ـ عدم احترام الجمعية للمقتضيات المنصوص عليها بهذه المجلة .
ـ إخاللها بالنظام األساسي النموذجي.
الفصل  :160تنظر محاكم الحق العام التي يوجد العقار موضوع النزاع بدائرتها وطبقا لقواعد
اختصاصها في النزاعات المتعلقة باألعمال التي تنجزها جمعية مالكي العقارات العمرانية ،ما عدى
القررات اإلدارية التي تبقى من أنظار المحكمة اإلدارية.

العنوان الرابع  :في عمليات التنمية العمرانية
الباب األول  :في المدن الجديدة
الفصل  : 161يقصد بالمدينة الجديدة باعتبارها وحدة حضارية متناسقة ،متعددة الوظائف ومتحركة ،أداة
للتخطيط العمراني والنجاز المراكز العمرانية الكبرى متعددة األنشطة ومتوازنة تسمح بأنماط تهيئة جديدة
مدقنة في مجملها وموفرة لمواطن شغل تستجيب لمتطلبات سياسة التنمية والتهيئة العمرانية االستباقية
وذلك في اطار اجتماعي و اقتصادي وثقافي ومجالي محددين مسبقا بكل أشكالهم الهندسية والوظيفية
والبيئية.
تستجيب المدينة الجديدة لحاجيات السكان بمكوناتها المختلطة والمتكاملة وفقا لمتطلبات التنمية والتهيئة.
وهي متميزة بالمزيج االجتماعي والوظيفي ومدعومة بالمناطق الخضراء ووسائل االتصال والطرقات
المهيكلة والمختلفة وكذلك بالتجهيزات الهامة والمتنوعة.
الفصل  : 162يتعين تخطيط وتصميم المدن الجديدة وتهيئتها وبناؤها بالتنسيق بين الدولة والبلديات
والباعثين العقاريين العموميين والخواص وشركات البناء وفي إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
يتم إحداث المدن الجديدة خارج حدود أمثلة التنمية العمرانية للبلديات.
يتم بمقتضى أمر ضبط شروط الشراكة بين المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة وشركاء التهيئة والبناء لها.
الفصل  : 163يتم إحداث المدينة الجديدة بأمر بعد أخذ رأي المجلس الوزاري المشار إليه بالفصل 4من
هذه المجلة وطبقا لدراسة فاعلية وجدوى يتم انجازها وبعد أخذ رأي الجماعات المحلية المعنية.
يمكن تركيز المدينة الجديدة على بلدية واحدة أو على مجموعة من البلديات.
يتولى المجلس أو المجالس البلدية االجتماع في جلسة خارقة للعادة والتداول حول المدينة الجديدة في أجل
شهر من تاريخ استالم مشروع المدينة الجديدة.
يتولى المجلس الوطني للتعمير والسكن والبناء بالتنسيق مع ممثلي الجماعات المحلية المعنية ضمان متابعة
انجاز المدن الجديدة وخاصة :
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 النظر في مشاريع المدن الجديدة من حيث الفاعلية واختيار الموقع والجدوى االقتصادية والمصادقةعلى التخطيط والتصميم العام للمدينة الجديدة.
 دراسة التركيبة المالية للمشروع واقتراح التدابير الضرورية لرصد التمويل الالزم النجاز برنامجالمدن الجديدة.
 ضمان متابعة تقدم المشروع والتنسيق مع مختلف المتدخلين عبر تقييم مراحل االنجاز. أخذ التدابير الالزمة إلحداث المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة المكلفة بالتصرف وانجاز المشروع.يتولى المجلس الوطني للتعمير والسكن والبناء تقديم تقرير يتعلق بإحداث ومتابعة وإنجاز المدينة
الجديدة يتم عرضه على المجلس الوزاري إلبداء الرأي فيه.
الفصل  : 164يقصد بمؤسسة عمومية للمدينة الجديدة مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقاللية
مالية أو شركة تملك الدولة والجماعات المحلية أو الجماعات المحلية األغلبية في رأس المال.
يتم بمقتضى أمر ضبط التنظيم اإلداري والمالي للمؤسسة العمومية للمدينة الجديدة.
الفصل  : 165يتم ضبط حدود المدينة الجديدة وفقا لتوجهات أمثلة التنمية والتهيئة الترابية ومثال التنمية
العمرانية بين البلديات أو البلدية المعنية أو الدراسات الخصوصية المنجزة في شأنها والمصادق عليها
بأمر.
الفصل  : 166يمكن إحداث دوائر للتنمية العمرانية المؤجلة أو دوائر لالحتياط العقاري الضرورية لتوسعة
المدن الجديدة على مسافة ال تقل عن 1000متر من حدود المحيط المصادق عليه.
في صورة االستحالة الفنية أو القرب من مناطق مرتبة أو ارتفاقات لمشاريع بنية تحتية ،يمكن الحط أو
الترفيع من هذه المسافة ألسباب معللة باقتراح من المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة وبعد أخذ رأي
الجماعات المحلية المعنية واللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير.
الفصل : 167ينجز داخل حدود محيط المدينة الجديدة برنامج تدخل يضبط مختلف مكونات هذه المدينة،
على أساس مناظرة وطنية أو دولية تصدر في الغرض.
يتم ضبط الوثائق المكونة لمشروع المدينة الجديدة بمقتضى أمر.
الفصل : 168ينجر عن إصدار أمر إحداث المدينة الجديدة:
ـ اإلعالن عن المصلحة العمومية النتزاع جميع العقارات واألراضي والمباني الضرورية إلحداث هذه
المدينة وحق األولوية في الشراء.
ـ اإلعالن عن تغيير الصبغة الفالحية لألراضي المعدة للتعمير والتي تقع داخل حدود المنطقة المعنية.
ـ المصادقة على دوائر للتنمية العمرانية المؤجلة أو دوائر لالحتياط العقاري الضرورية لتوسعة المدينة
ال جديدة وإخضاعها لحق األولوية للشراء أو االنتزاع للمصلحة العمومية وفقا لما تم التنصيص عليه
بالفصول من 137إلى 144من هذه المجلة.
يمكن إعفاء العقارات واألراضي موضوع اتفاق الشراكة مع المؤسسة العمومية للمدينة المعنية من
االنتزاع ،في أجل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة منذ تاريخ إصدار أمر المصادقة على إحداث المدينة
الجديدة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ال يمكن تطبيق إجراءات اإلعفاء المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إال مع مالك أو مالكي
العقارات الذين يملك على األقل  ٪5من المساحة الجملية للمدينة الجديدة دون أن تقل عن 5هكتارات.
يتم انتزاع العقارات والحقوق العينية للبناءات الكائنة داخل حدود المدينة الجديدة في أجل خمسة سنوات
وذلك قصد تحقيق السيطرة العقارية.
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يمكن للمالكين تطبيق حق التخلي وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل  145من هذه المجلة ويتم تطبيق
إجراءات التعويض باالعتماد على سعر العقار المحدد بتاريخ صدور أمر إحداث المدينة الجديدة وتوسعتها
ويتم ضبطه وفقا إلجراءات االنتزاع لفائدة المصلحة العمومية دون األخذ بعين االعتبار للقيمة المضافة.
الفصل : 169يرجى البت في مطالب الرخص المتعلقة بالتقسيمات والتجزئة والبناءات والعمليات
الجماعية داخل حدود المدينة الجديدة بداية من تاريخ صدور أمر المصادقة عليها أو على االحتياط
العقاري وذلك ألجل يتم تحديده من طرف المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة باالعتماد على التصرف
وإنجاز المشروع ووفقا للفصل  175من هذه المجلة.
يتم كذلك التفويت في أمالك الدولة بالشراكة مع المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة الواقعة داخل محيطها.
يمكن للجماعات المحلية الدخول في شراكة مع المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة باألمالك التي على
ذمتهم.
تضبط قائمة الممتلكات والعقارات المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر مصادقة على محيط المدينة
الجديدة.
الفصل  : 170يتم إعداد مشروع المدينة الجديدة من طرف المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة وذلك
بالتشاور بين الوزارات والبلديات المعنية.
يتم أخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير في شأن المشروع والتي تقدم مقترحات في أجل شهر
من تاريخ تسلمها المشروع ويعتبر عدم الرد في هذا األجل موافقة ضمنية من قبلها.
الفصل  : 171تتولى المجالس البلدية المعنية التداول في شأن مشروع المدينة الجديدة في أجل شهر من
تاريخ تسلمها للمشروع.
الفصل : 172تتم المصادقة على مشروع المدينة الجديدة بمقتضى أمر بعد أخذ رأي المجلس الوزاري
المنصوص عليه بالفصل  4من هذه المجلة وتعليقه للعموم بمقرات الجماعات المحلية المعنية.
و يتم إدخال تعديالت عليه حسب نفس إجراءات إعداده والمصادقة عليه.
الفصل  : 173ينجر عن أمر المصادقة على مشروع المدينة الجديدة التصريح بالمصلحة العمومية
للعمليات الضرورية النجاز منشآت البنية التحتية والتجهيزات العمومية المبرمجة.
باستثناء األراضي المخصصة النجاز شبكة الطرقات والبنية التحتية والتجهيزات العمومية التي يتم
إدماجها مباشرة بالملك العمومي للدولة أو للبلدية ،حسب الحال ،و بصفة مجانية.
ينتهي التصريح بالمصلحة العمومية بانقضاء أجل 15سنة من تاريخ صدور المصادقة على مثال المدينة
الجديدة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل : 174يتم اعتماد أحكام المشروع المذكور ،بقطع النظر عن كل التراتيب المخالفة منذ تاريخ
صدور أمر المصادقة على مشروع المدينة الجديدة.
في حالة التعارض مع وثائق التعمير الجاري بها العمل ،يتم الرجوع إلى الوثائق المتعلقة بالقطاع
المنطبقة داخل حدود مشروع المدينة الجديدة.
الفصل : 175ابتداءا من تاريخ إشهار أمر المصادقة على مشروع المدينة الجديدة ،ال يمكن إسناد مطالب
الرخص المتعلقة بالتقسيمات والتجزئة والبناءات والعمليات الجماعية إال إذا تطابقت مع أحكام مشروع
المدينة الجديدة.
الفصل  : 176تتخذ المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة بالتشاور مع البلديات المعنية كل اإلجراءات
الالزمة النجاز و احترام أحكام المدينة الجديدة.
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الفصل  : 177مع مراعاة التراتيب العامة للبناء ،يضبط الهيكل المكلف بتهيئة المدينة الجديدة تراتيب بناء
يقع تطبيقها داخل محيط المدينة الجديدة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتعمير واإلسكان والبناء.
كما تضبط هذه التراتيب قواعد السالمة الواجب احترامها والشروط التي يجب توفرها لمصلحة حماية
البيئة واالقتصاد في الطاقة واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والتوظيف األسلم لحركة المرور والناحية
الجمالية.
الفصل  : 178يتم تسليم المدينة الجديدة بأكملها للجماعة المحلية المعنية ،إذا تم انجاز مكوناتها والمرافق
الالزمة الستمراريتها في مدة ال تتجاوز  30سنة ابتداءا من صدور أمر المصادقة المتعلق بالمدينة
الجديدة.
يصادق على هذا االستالم بأمر بعد أخذ رأي المجلس الوزاري يتم بمقتضى هذا األمر ضبط حقوق
وواجبات المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة.
يتم تنفيذ هذا االستالم بمقتضى اتفاقية تبرم بين البلدية أو البلديات المعنية أو عند االقتضاء ،بين المؤسسة
بين البلديات ومؤسسة المدينة الجديدة.

الباب الثاني  :في مشاريع التنمية العمرانية التشاورية
الفصل  : 179يعتبر مشروع التنمية العمرانية التشاورية آلية تسمح لكل من الدولة و المؤسسة العمومية
المكلفة بالتنسيق بين البلديات ،البلديات أو المتدخلين العموميين من ذوي الكفاءة وبالشراكة مع الخواص
بالتدخل في انجاز برامج التهيئة ،التجهيزات ،التجديد ،التهذيب العمراني والحماية والصيانة داخل
المناطق المغطاة بمثال التنمية العمرانية بين البلديات أو مثال بلدي للتنمية وذلك بالتشاور مع مالكي
العقارات داخل محيط المشروع على أن تكون جملة المساحة التي يمتلكونها كل المالكين على األقل %5
من المساحة الجملية للبرنامج على أن ال تقل على 5هك.
الفصل  : 180تضبط حدود مشروع التنمية العمرانية التشاورية من طرف رئيس البلدية أو رؤساء
البلديات المعنية بعد التداول في شأنه من طرف المجلس البلدي أو مجلس المؤسسة المكلفة بالتنسيق بين
البلديات حسب الحال ،وبعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير عندما يكون المشروع يهم
بلدية واحدة أو عدة بلديات وغير موجود داخل محيط عملية ذات مصلحة وطنية أو مشروع ذا مصلحة
عامة.
وفي الحاالت األخرى يتم ضبط الحدود من طرف الوالي بعد أخذ رأي البلدية أو البلديات المعنية واللجنة
الجهوية للتنمية الترابية والتعمير المذكورة.
الفصل  : 181ترتكز معايير اختيار موقع مشروع التنمية العمرانية التشاورية على كيفية النفاذ ،إمكانية
الربط بالشبكات العمومية المختلفة ،شروط الحماية ،المخاطر المتصلة بالمنطقة ،السيطرة العقارية التي ال
يمكن أن تقل عن %50من مساحة مناطق الدراسة المقترحة في مناطق التوسع وعن  % 25من مساحة
المناطق التي يشملها التجديد العمراني أو إعادة البناء.
تخصص إجباريا على األقل نسبة 10%من المساحات القابلة للبناء من مشروع التنمية العمرانية التشاورية
لفائدة السكن االجتماعي داخل المنطقة المبرمجة أو بجوارها على أن تقل هذه المساحة على 10هكتارات.
الفصل  : 182يتكفل المستفيد من حدود مشروع التنمية العمرانية التشاورية بإعداد ملف يحتوي على
البرنامج المنصوص عليه بالفصل 179من هذه المجلة ومثال يحدد :
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 طرق استعمال األراضي. مواقع وصبغة وطبيعة المباني. المنشآت والتجهيزات الجماعية. شبكة الطرقات والشبكات العمومية المختلفة. االرتفاقات.في حالة السيطرة العقارية  ،يقدم المستفيد من حدود مشروع التنمية العمرانية التشاورية:
 ملف تقسيم إذا كانت مساحة حدود المثال المذكور تساوي أو تقل عن 50هكتار. ملف مثال تنسيقي وتقسيم إذا كانت مساحة حدود المثال المذكور أكثر من 50هكتار.يخضع مثال التنسيقي لنفس إجراءات االستشارة والمصادقة من طرف المجلس البلدي المعني وفقا
للفصول  88و 92من هذه المجلة.
تضبط مكونات ملف مشروع التنمية العمرانية التشاورية والمثال التنسيقي بأمر.
الفصل  : 183يخضع مشروع التنمية العمرانية التشاورية والمثال البلدي للتنمية العمرانية إلى نفس
إجراءات االستشارة والتعليق واالستقصاء وذلك بعد المصادقة أو أخذ رأي المجلس أو المجالس البلدية
المعنية أو مجلس المؤسسة المكلفة بالتنسيق بين البلديات حسب الحال.
الفصل  : 184بعد استكمال اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول  86إلى  91من هذه المجلة ،يصادق
رئيس البلدية او رئيس مجلس المؤسسة المكلفة بالتنسيق بين البلديات بقرار تطبيقي على مشروع التنمية
العمرانية التشاورية وفي حالة إذا كان المشروع يهم بلدية واحدة.
وفي الحاالت األخرى ،تتم المصادقة من طرف الوالي بعد اخذ رأي رئيس البلدية أو البلديات المعنيين
واللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير.
ينجر عن قرار المصادقة على مشروع البرنامج ،التصريح بالمصلحة العمومية لألشغال المقررة.
تعوض أو تعدل التراتيب العمرانية المنصوص عليها بمشروع التنمية العمرانية التشاورية  ،التراتيب
العمرانية المعمول بها قبل المصادقة على المشروع.
الفصل : 185يرسل مشروع التنمية العمرانية التشاورية ومداولة المصادقة عليه من طرف المجلس أو
المجالس البلدية أو مجلس المؤسسة المكلفة بالتنسيق بين البلديات المعنية ،إلى الوالي ليقوم بنشره بالرائد
الرسمي للجماعات المحلية.
يتم تطبيق مشروع التنمية العمرانية التشاورية المصادق عليه بعد انقضاء شهرين من تاريخ إرساله للوالي
وعند نشره بالرائد الرسمي للجماعات المحلية ماعدى في حالة إلغاءه أو إرجائه من طرف المحاكم
المختصة.
تخضع دراسة مراجعة مشروع التنمية العمرانية التشاورية إلى نفس اإلجراءات المتبعة للمصادقة عليه.
الفصل  : 186يتم انجاز العمليات المنصوص عليها بالفصل  179من هذه المجلة من طرف احد
المتدخلين المذكورين بنفس الفصل .
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ويمكن تكليف األشخاص من ذوي الكفاءة حسب التشريع الجاري به العمل والتي تضمن خاصة إشهار
العملية ،إتباع إجراءات المنافسة بين للمشاركين والمراقبة الناجعة للمصالح العمومية حسب كراس شروط
معدة في الغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل  : 187يمكن انتزاع كل العقارات الموجودة داخل حدود مشروع التنمية العمرانية التشاورية لفائدة
الدولة أو البلدية أو البلديات المعنية أو وكالة التصرف والسيطرة العقارية ،المتدخلين المذكورين بالفصل
179من هذه المجلة.
الفصل  : 188تتمتع الدولة ،البلدية أو البلديات المعنية أو وكالة التصرف والسيطرة العقارية أو المتدخلين
المذكورين بالفصل 179من هذه المجلة ،بحق األولوية في شراء العقارات الموجودة داخل حدود مشروع
التنمية العمرانية التشاورية والذي تمارسه لمدة  5سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المتعلق بإحداث
حدود المشروع المذكور بنفس الشروط المضبوطة بالفصول 118و119من هذه المجلة.
يمكن التمديد في حق األولوية في الشراء :
 مرة واحدة بنفس المدة المحددة بخمس سنوات إذا كانت حدود المشروع المنصوص عليها توجد داخلمنطقة عمرانية.
 مرتين بنفس المدة كل واحدة بخمس سنوات إذا كانت حدود المشروع المنصوص عليها توجد خارجمنطقة عمرانية.
الفصل : 189يمكن لمالكي العقارات الموجودة داخل حدود مشروع التنمية العمرانية التشاورية وبعد نشر
قرار المصادقة عليه ،التنبيه على المستفيدين بحق األولوية في الشراء قصد الشروع في اقتناء عقاراتهم
طبق للشروط والضوابط المنصوص عليها بالفصول 145و 146من هذه المجلة.
الفصل  :190بعد المصادقة على حدود مشروع التنمية العمرانية التشاورية ،يتكفل المستفيد بالشروع في
اإلجراءات العملية لتحديد المناطق المدرجة في محيط المشروع المذكور بوضع عالمات بارزة ،بعد اخذ
رأي الشهود بطريقة ال تعيق االستغالل العادي من قبل مالكي العقارات المعنية بعملية التحديد.
يتولى المستفيد من حق األولوية في الشراء داخل حدود مشروع التنمية العمرانية التشاورية ،في أجل
أقصاه  15يوما ابتداء من تار يخ صدور قرار تحديد المناطق التي تقتضي إعداد المشروع ،تعليق قرار
المصادقة على إحداث المنطقة المعنية والمثال الملحق به لمدة سنة كاملة بمقر الوالية أو البلدية حسب
الحالة ،ليطلع عليه العموم و ينشر إعالن استقصاء في شانه عبر وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة وكل
وسائل االتصال الممكنة.
الفصل  :191يمكن لمالكي األراضي أو العقارات الموجودة داخل حدود مشروع التنمية العمرانية
التشاورية المساهمة في انجاز المشروع داخل الحدود المذكورة وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتدخل
العمومي ومالك العقار طبقا لمقتضيات الفصل 179من هذه المجلة ووفقا لكراس شروط مصادق عليها
بأمر.
الفصل  :192يتمتع التجار الشاغلين للبنايات التي تم اقتنائها من طرف المتدخل ،بالتراضي أو باالنتزاع،
قصد هدمها أو تهذيبها،في إطار مشروع التنمية العمرانية التشاورية ،بحق األولوية في إسنادهم محالت
لها نفس الصبغة في البن ايات التي سيتم انجازها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للعالقات
بين المسوغين والمتسوغين فيما بتعلق بتجديد تسويغ العقارات أو المحالت ذات الصبغة التجارية و
الصناعية أو الحرفية.
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الفصل  :193يساهم وجوبا في تكلفة انجاز مشروع التنمية العمرانية التشاورية كل مالكي العقارات الكائنة
داخل منطقة التدخل التي لم تشملها عملية االنتزاع أو التي لم يشارك بها أصحابها في المشروع في نطاق
االتفاقية المذكورة بالفصل  191من هذه المجلة ،وكذلك مالكي العقارات المحاذية لمنطقة التدخل والذين
ينتفعون بالبنية األساسية والتجهيزات الجماعية التي سيتم انجازها في إطار المشروع .
تضبط الشروط وصيغ وقيمة المساهمة بمقتضى أمر .

الباب الثالث  :في العمليات العمرانية الجماعية
الفصل  :194تهدف العمليات العمرانية الجماعية إلى انجاز برنامج سكني ،سياحي  ،صناعي أو غيره من
المشاريع عن طريق متدخل عمومي أو خاص أو في إطار شراكة .
يجب أن ترتكز العمليات العمرانية الجماعية على برنامج تهيئة يضمن التناسق العام ووحدة المشروع
و يستجيب لشروط إدماجه في المحيط الحضري ،وللجودة المعمارية والتناسق مع مختلف األنشطة
الموجودة.
الفصل  :195يتكون ملف العملية الجماعية من مثال تنسيقي ،ملف تقسيم يتضمن التراتيب العمرانية
الخاصة بالمنطقة المعنية وملف رخصة بناء مصاحبة بتصميم عام ثالثي اإلبعاد للمشروع ومثال مشهدي
يخضع إعداد ومراجعة مثال تنسيقي في إطار عملية عمرانية جماعية لنفس إجراءات المصادقة عليه وفقا
لمقتضيات الفصل 182من هذه المجلة.
الفصل  :196بعد المصادقة على العملية العمرانية الجماعية من قبل البلدية أو المؤسسة المكلفة بالتنسيق
بين البلديات المعنية حسب الحال ،و بعد أخد رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير ،يصبح المتدخل
مطالب بإتمام األشغال االولية للتهيئة قبل الشروع في البناء واستالمها من البلدية المعنية.
يجب أن تكون التراتيب العمرانية للعملية العمرانية الجماعية مطابقة للتراتيب العمرانية لمثال التنمية
الحضرية بين البلديات أو البلدي لمنطقة المشروع.
تخضع مراجعة التراتيب العمرانية الخاصة بالعملية العمرانية الجماعية لنفس إجراءات المصادقة على
المثال التنسيقي المذكور بالفصل  195من هذه المجلة .
الفصل  :197إذا كان محيط التهيئة الذي سيخضع إلى عملية جماعية مساحته تساوي أو تقل عن
 50هكتارا ،يجب تخصيص ربع هذه المساحة النجاز برنامج السكن االجتماعي.والثلث اذا كانت المساحة
أكثر من 50هكتارا.
تضبط بأمر شروط تطبيق هذا الفصل وخاصة محتوى المثال التنسيقي ومكونات ملف العمليات العمرانية
الجماعية.

الباب الرابع :في المشاريع العمرانية الكبرى
الفصل  :198يعتبر مشروع عمراني كل عمليّة تهيئة وبناء تتميّز برؤية شاملة للمدينة على مستوى
المحيط المجالي المعني بالمشروع ،ويأخذ بعين االعتبار كل أشغال التهيئة التي تمكن من تناغم كل
مكونات «مشروع عمراني"مع المحيط واألخذ بعين االعتبار التخطيط االستراتيجي االجتماعي
واالقتصادي والبيئي لتمكين المدينة من قيمة إضافية ومن وسيلة تخطيط عمراني تساعد على التحكم في
توسع المدينة عبر الزمن.
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يضبط بأمر اإلطار العام واألطر الخاصّة التي تطبّق على ك ّل فئة ومحتوى المشروع العمراني وكذلك
الوثائق المكونة لملف المشروع المذكور و خاصة كراس تراتيب البناء الخاصة به.
الفصل  : 199تتمثّل أهداف المشاريع العمرانيّة فيما يلي:
 إدخال ديناميكية عمرانيّة ألجزاء من المدينة وإدماجهم ضمن حركيّة التنمية الشاملة؛ إحداث مركزيّة عمرانيّة جديدة وإدخال التقنيات الجديدة؛ّ
حث الس ّكان الناشطون على االستقرار بموطنهم األصلي والقرى مق ّر نشأتهم؛
 تنويع وتحسين المشهد العمراني وتجديد التراث العقاري؛ تنمية التجهيزات واألنشطة االقتصادية والتجاريّة والبنية التحتيّة والتجهيزات الها ّمة والمختلفة. بعث التنمية المحلية،الجهوية والوطنية.الفصل  : 200يمكن إحداث مشروع عمراني بمقتضى أمر بعد أخذ رأي لجنة متكونة من ممثلين عن
الوزارات والمنصوص عليها بالفصل 4من هذه المجلة  ،باعتماد دراسة جدوى إنجاز المشروع يت ّم
إعدادها لهذا الغرض وبعد اخذ رأي الجماعات المحلية المعنية .
الفصل : 201يتم تحديد محيط المشروع وضبط تركيبته الماليّة والمؤسساتية بمقتضى األمر المتعلّق
بإحداث المشروع العمراني.
الفصل  :202يشمل أمر اإلعالن عن إحداث مشروع عمراني:
ـ التصريح بالمصلحة العامة للمشروع العمراني ؛
ـ تغيير صبغة األراضي التي يشملها حدود المشروع.
الفصل : 203بناء على طلب من مالك أو مالكي العقارات الموجودة في محيط المشروع وبمساحة ال تقل
عن  ٪5من المساحة اإلجمالية للمشروع العمراني وال تقل عن 5هكتارات وباالتفاق مع المستفيد من
المشروع العمراني  ،تبرم اتفاقية شراكة مع المستفيدين من المشروع العمراني في أجل ستة أشهر بداية
من تاريخ إصدار أمر إعالن المشروع ويجدد مرة واحدة.
الفصل : 204تدير المشروع العمراني وحدة قيادة ومتابعة تعين بمقتضى قرار مقترح من الوزير المعني
بالمشروع المذكور.
الفصل  : 205يتم إعداد مثال إجمالي في حدود محيط المشاريع العمرانية يحدد مختلف مكوناتها .
الفصل  : 206تعد الوزارة المعنية المثال اإلجمالي للمشروع العمراني بالتعاون مع الوزارة المكلفة
بالتجهيز.
يخضع مثال المشروع إلجراءات االستشارة اإلدارية ومصادقة وللمصادقة بمقتضيات فصول 170
و 171من هذه المجلة.
الفصل  : 207يعرض مثال المشروع العمراني من طرف المنتفع بالمشروع على اإلدارات المختصة
وعلى المجلس أو المجالس الجهوية أو البلدية المعنية.
يمكن لإلدارات والمجالس تقديم اقتراحات بشأن المشروع في غضون شهر من تاريخ استالمهم له ،و في
خالف ذلك يعتبر عدم الرد مصادقة ضمنية على المشروع.
يتم تعديل ملفات المشاريع العمرانية بنفس طريقة وشروط بعثها والمصادقة عليها.
46

الفصل : 208تتم المصادقة على المثال الجملي للمشروع العمراني بأمر.
على إثر المصادقة على المثال الجملي للمشروع العمراني يتم تعليق المثال في مقر الجماعة أو الجماعات
المحلية المعنية ليطلع عليه العموم،
يتم تنقيح وتغيير مثال المشروع العمراني بإتباع نفس إجراءات إعداده.
الفصل  : 209بغض النظر عن التراتيب المخالفة وبداية من تاريخ صدور أمر المصادقة على المشروع
العمراني  ،تعتمد تراتيب هذا األخير ،وفي حالة التعارض مع وثائق التعمير الجاري بها العمل وعند
االقتضاء ،مع كل مخطط قطاعي معمول به داخل محيط مثال المشروع العمراني.
الفصل  : 210مع م راعاة التراتيب العامة للبناء ،يضبط مثال المشروع العمراني تراتيب بناء يقع تطبيقها
داخل محيط المشروع العمراني.
تضبط هذه التراتيب خاصة نسبة إشغال األرض ونسبة االستعمال العقاري،المظهر المعماري للبناءات،
شروط السالمة لحماية البيئة واالقتصاد في الطاقة واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والنقل وحركة
.المرور والراحة العامة.

الباب الخامس :في التقسيمات
الفصل  : 211يقصد بالتقسيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها ثالثة أو أكثر ،معدة،
بعد التهيئة ،لبناء محالت سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية وثقافية
حسب مقتضيات هذه المجلة.
ويعد تقسيما كل عقد إيجار أو بيع يهدف إلى إعادة تجزئة قطعة إلى جزئين أقل من عشر سنوات بعد
تجزئة أولى إن لم تكن هذه تقسيما.
ويعد أيضا تقسيما بيع جزء أو أجزاء مشاعة من عقار معد للبناء حسب التراتيب الجاري بها العمل.
وال تخضع لمقتضيات هذا الباب العمليات المتعلقة:
 بانتقال الملكية باإلرث. ببيع منابات على الشياع من عقار من شأنه عدم الترفيع في عدد المالكين.ـ وفي صورة ما إذا تعلق األمر بتجزئة قطعة أرض إلى مقسمين إثنين ،فإن هذه العملية تخضع إلى
المصادقة المسبقة من قبل رئيس البلدية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل
 213من هذه المجلة.
ـ تقسيم عقار يرجع بالملكية للدولة أو للجماعات المحلية قصد إحداث مصلحة عامة أو إنجاز مشاريع
للسكن االجتماعي أو لالستثمار .ال يمكن لهذه التقسيمات ،في أي حال من األحوال ،استثناء وثائق
التعمير المنطبقة على المنطقة موضوع التقسيم.
في صور تقسيم قطعة ارض إلى مقسمين اثنين تعتبر هده عملية تجزئة
الفصل  : 212يعد مثال مشروع تقسيم من قبل مختص في المجال للقيام بذلك وفقا للتراتيب الجاري بها
العمل.
تضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم والتجزئة بما في ذلك كراس الشروط بمقتضى قرار من الوزير
المكلف بالتعمير.
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الفصل : 213يعرض كل مشروع تقسيم أو تجزئة على المصادقة من رئيس البلدية المعنية.
يعرض كل ملف تقسيم ،قبل المصادقة عليه ،على اللجنة الفنية المعنية تبعا لطبيعة المشروع.
يضبط تركيبة وطرق سير اللجان الفنية المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
عندما تكون لرئيس البلدية أو أعضاء المجلس البلدي ،مصلحة شخصية مرتبطة برخصة تقسيم ،تطبق
مقتضيات مجلة الجماعات المحلية في هذا الشأن.
الفصل  : 214ال يمكن إحداث أو توسعة أو تعديل تقسيم إال داخل المناطق العمرانية القابلة للتقسيم مع
احترام مختلف وثائق التخطيط العمراني المصادق عليها و العمليات العمرانية المعرفة بهذه المجلة إن
وجدت،أو داخل محيطات إحداثها أو توسعتها و ذلك بعد الـتأكد من وجود التجهيزات األساسية الضرورية
بهذه المناطق سوى القائمة أو المبرمجة .
الفصل  :215يعلق إعالن نشر ملف التقسيم بمقر البلدية المعنية عند قبول المطلب وذلك خالل مدة
الدرس.
الفصل  : 216يمكن لرئيس البلدية بمبادرته الخاصة أو بطلب من الممثل الجهوي للوزير المكلف
بالتعمير إحداث التعديالت الالزمة وتحديد االرتفاقات الضرورية لوظيفية التقسيم والحي وفقا للتراتيب
العمرانية الجاري بها العمل وتطبيقا لجدول المرافق و الطرقات العمرانية المنطبقة على التقسيمات.
يبرم رئيس البلدية مع المقسم اتفاقية تحدد عناصر االتفاق المتعلقة بالمساهمة أو التعويض المصرح بها
من طرف المقسم طبقا للفصل  228من هذه المجلة وعند االقتضاء ،يشرع المقسم  ،إذا ما مكنته التراتيب
الجاري ب ها العمل في التقسيم ،بمبادرة خاصة منه أو بمبادرة من رئيس البلدية بتعديل مشروع التقسيم في
حدود الجزء من العقار المزمع التفويت فيه بدون مقبل كما هو مبين بالفصل 232من هذه المجلة .
ويمكن لرئيس البلدية أن يفرض على المقسم تطبيع حدود تقسيمه وفي حالة اعتراض االجوار المالكين
على هذا التطبيع ،يمكن للسلطة اإلدارية المختصة أن تلتجأ النتزاع القطع الضرورية في إطار التشريع
الجاري به العمل.
الفصل  : 217ال يمكن إنجاز أي مشروع تقسيم قبل المصادقة المسبقة برخصة تقسيم من طرف رئيس
البلدية المعنية.
يمكن الحصول على ترخيص في التقسيم في ظرف ثالثين يوما ( 30يوما) إبتداء من تاريخ إيداع الملف
تام الموجب لدى البلدية المعنية.
ويتم تبليغ طالب التقسيم برأي اللجنة في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذه ،مع وجوب التعليل في
حالة الرفض.
تسلم رخصة التقسيم بعد دفع معلوم تحدد قيمته وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل : 218توجه إلى والي الجهة و ممثل الوزارة المكلفة بالتعمير نسخة من الوثائق المكونة لملف
التقسيم المصادق عليه.
يمكن لوالي الجهة أن يطلب من رئيس البلدية المعنية ،وفي ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ
تسلمه للملف ،إعادة النظر في المشروع لجعله يتطابق والتشريع الجاري به العمل.
الفصل  :219يدخل قرار التقسيم حيز التنفيذ بداية من استالمه من طرف والي الجهة.
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يمكن لوالي الجهة نشر دعوى في قرار التقسيم أمام المحكمة اإلدارية في الحاالت واآلجال المحددة حسب
التشريع الجاري به العمل.
كما يمكن لوالي الجهة إرفاق الدعوى بطلب إيقاف قرار التقسيم في حالة وجود قرينة جديدة لعدم شرعيته.
الفصل  : 220تودع الوثائق المكونة لملف التقسيم المصادق عليه و تبقى موضوعة على ذمة العموم
لإلطالع عليها بمقر البلدية حسب مرجع النظر.
كما يمكن تسليم نسخ منها لكل من له مصلحة في ذلك بمقابل مالي تحدد قيمته وفقا للتراتيب الجاري بها
العمل.
الفصل  : 221تمنع كل عملية وعد بالبيع أو بيع أو تسويغ األراضي أو البنايات التي شملها التقسيم وذلك
قبل تسليم قرار التقسيم.
تتم عملية اإلشهار لتقسيم مصادقة عليه بمقر البلدية المعنية وتتضمن وجوبا عدد وتاريخ قرار المصادقة
عليه ،كما يبقى موضوع على ذمة العموم لإلطالع عليه.
الفصل  : 222تمنع كل عملية وعد بالبيع ،أو بيع أو تسويغ لكل عقار يوجد داخل تقسيم أو قبول تسبقة
بعنوان هذا الوعد قبل تسلم رخصة التقسيم.
الفصل  : 223ال يمكن بيع األراضي أو تسويغها أو تشييد المباني فوقها إال بعد إنجاز أشغال التهيئة
المنصوص عليها بكراس شروط التقسيم وتسديد الديون التي يمكن أن تكون تخلدت بذمة المقسّم بعنوان
مصاريف التسجيل المنصوص عليها بالفصل  26من هذه المجلة.
الفصل  : 224ال يمكن القيام بعمليات التفويت أو الكراء ألراض في إطار إحدى العمليات المنصوص
عليها بالفصل  211من هذه المجلة ،إال بإبرام عقد ينص على تاريخ ورقم رخصة التقسيم لدى المؤهلين
لذلك والمذكورين بمجلة الحقوق العينية.
ال يمكن في جميع الحاالت ،لرؤساء البلديات أو مساعديهم ،القيام بالتعريف باإلمضاء لعمليات التفويت أو
الكراء المذكورة آنفا.
يمنع على األشخاص المؤهلين و اآلنف ذكرهم أو قابض المالية إعداد أو تسجيل عقد البيع أو الكراء ،إال
إذا ما وفر احد أطراف العقد شهادة مسلمة من طرف رئيس البلدية المعنية ،تثبت أن العقد المعروض
قانوني بالنسبة لمقتضيات هذه المجلة عندما ال يتعلق األمر بعملية التقسيم.
الفصل  : 225ال تنطبق أحكام الفصل 223من هذه المجلة على الدولة ،الوكاالت العقارية ،الجماعات
المحلية ،الباعثين العقاريين في إطار التشريعات الجاري بها العمل وخاصة منها القانون  17لسنة 1990
المؤرخ في  26فيفري .1990
ال تنطبق هذه األحكام أيضا على:
 المقسّم الذي يقوم باألشغال األولية للتهيئة ويطلب الترخيص له في تأجيل إنجاز األشغال النهائية قصدتفادي تدهور الطرقات وحواشيها أثناء عملية البناءات.
 العمليات الجماعية ومشاريع التعمير التي تمكن من إنجاز أشغال التهيئة وبناء التقسيم في نفس الوقت.49

 التقسيمات المدرجة ضمن البرنامج البلدي للسركن االجتمراعي والخاضرعة للحرد األدنرى للتهيئرة والتري ترمتأجيل أشغالها النهائية من طرف البلديرة لفتررة ال تتجراوز ثرالث سرنوات بموجرب اتفاقيرة تعرد فري الغررض
على أن يتم انجازها على كاهل المقتنين.
غير أن االستجابة إلى مطلرب التررخيص فري تأجيرل انجراز األشرغال النهائيرة تبقرى مشرروطة بتعهرد المقسّرم
بإنهاء األشغال في اآلجال المحددة بقرار التقسيم وبتقديم ضمان في إنجاز هذه األشغال ،يتمثل:
ـ إما في كفالة بنكية تلتزم بموجبها المؤسسة الضامنة بردفع المبرالغ الالزمرة إلنهراء األشرغال مرع إضرافة
المبالغ المترتبة بعنوان المصاريف المنصوص عليها بالفصل  26من هذه المجلة.
السابقة.

ـ أو في رهن مقاسم لفائدة البلدية المعنية تساوي قيمتها المبالغ المنصوص عليها بالفقرة
وال تنطبق أحكام الفصل  12من القانون المؤرخ في  26فيفري  1990المشار إليه أعاله على الباعثين
العقاريين العموميين وعلى الجماعات العمومية المحلية.
الفصل  :226يضبط قرار من الوزير المكلف بالتعمير نوعية أشغال التهيئة األولية ،الوقتية واألشغال
النهائية المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل وطريقة استالمها من طرف مصالح البلدية المعنية.
تحدد قيمة األشغال موضوع الكفالة أو الرهن المتفق عليها والمنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل
السابق من هذه المجلة بقرار من رئيس البلدية المعنية على ضوء على اختبار تصادق عليه المصالح
المختصة للدولة.
الفصل  :227يمكن للمقسم إبرام وعد بيع لمقسم تابع لتقسيم مصادق عليه و يمكن للمشتري أن يتراجع في
أجل أقصاه  15يوما.
وبعد هذه اآلجال ،يستوجب على المنتفع من الوعد بالبيع دفع قيمة مالية جراء وضع العقار تحت ذمته ،ال
تتجاوز  % 5من مبلغ وعد البيع.
ال يمكن أن يتجاوز مبلغ وعد البيع  % 10من ثمن بيع العقار.
يجب أن تنص وعود البيع على مساحة المقاسم المحجوزة ومواقعها وآجال تسليمها وقيمة التسبقة
المدفوعة من طرف المشترين والتي يتم تسجيلها في حساب مجمد .كل األموال المسجلة يجب أن تكون
غير متوفرة وغير متاحة وال يمكن التصرف فيها إلى حين إتمام عقد البيع.
في حالة تراجع المقسم ،يستوجب عليه إرجاع التسبقة المدفوعة للمقسم في أجل أقصاه شهر.
يتعهد المقسم بمد المشتري بنسخة من قرار المصادقة على التقسيم ،نسخة من مثال التقسيم ومن كراس
شروطه قبل إمضاء وعد البيع أو إتمام عملية البيع.
الفصل  : 228يمكن لكل المشترين لمقاسم تابعة لتقسيم مصادق عليه تكوين نقابة المالكين تكتسب شخصية
قانونية توكل لها مهمة متابعة إتمام عملية التقسيم إلى جانب الدفاع على مصالح أعضائها.
الفصل : 229تخضع كل أشغال التهيئة المذكورة بالفصل  223من هذه المجلة بعد تنفيذها لمعاينة تقوم بها
المصالح المختصة للبلدية المعنية وممثلين عن المصالح العمومية المتدخلة .كما يستطيع ممثل النقابة
حضور المعاينة بناء على طلبه.
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يحرر على إثر المعاينة محضر إنهاء كلي أو محضر إنهاء جزئي ويكون من المستحسن أن يقوم المقسّم
بإنهاء األشغال في أجل يحدد من طرف البلدية المعنية وال يتجاوز ستة أشهر.
تضبط طرق استالم أشغال تهيئة التقسيم بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
الفصل  : 230يمكن المصادقة على إدخال تعديل جزئي أو كلي على تقسيم مصادق عليه بطلب من المقسّم
وقبل بيع أو تسويغ المقاسم المستخرجة منه ،على أن تكون التعديالت المقترحة متطابقة مع التراتيب
العمرا نية المصادق عليها والمنطبقة على المنطقة الكائن داخل حدودها التقسيم وال تتعارض مع القواعد
الصحية العامة.
كما يجوز المصادقة على مطالب التعديل الصادرة عن مالك أو أكثر لمقاسم مستخرجة من تقسيم مصادق
عليه شريطة أن تكون مالئمة للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وأن ال تمس بالمصالح المباشرة
لبقية المالكين.
تتم هذه المصادقة بعد قيام البلدية المعنية بتعليق مشروع المثال بمقر البلدية والدائرة البلدية المعنية ،وبعد
نشر إعالن استقصاء عن طريق التعليق ووسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة.
يتم إبالغ المالكين األجوار ذو مصلحة مباشرة ،ومتواجدين في شعاع 100م حول المقسم أو المقاسم
المعنية ،بالتعديالت المدخلة على التقسيم وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول من طرف البلدية
المعنية ،على كاهل طالبي تعديل التقسيم.
يمكن خالل الشهر الموالي لتاريخ نشر االستقصاء لكل من يهمه األمر تضمين مالحظاته بدفتر االستقصاء
المفتوح للغرض بمقر البلدية والدائرة البلدية المعنية ،أو توجيه مذكرة اعتراض على مشروع التعديل
برسالة مضمونة الوصول لرئيس البلدية.
تتم المصادقة على مشاريع التعديل بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل  213من هذه
المجلة ،إذا لم يعترض عليها ثلث المالكين األجوار ذو مصلحة مباشرة ،المستغلين لنصف مساحة المقاسم
التابعة للتقسيم المعني والمتواجدين في شعاع 100م من المقسم أو المقاسم المعنية ،وذلك دون اعتبار
المساحات المدمجة بالملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعة المحلية المنصوص عليها بالفصل  232من
هذه المجلة.
الفصل  : 231ال يمكن اعتبار تعديل جزئي للتقسيم على معنى هذه المجلة ما يلي :
 التصريح بالمصلحة العامة للمشروع من طرف الجماعة المحلية لغاية تجديد وإحياء وتنشيط الطرقاتالمهيكلة الرئيسية والثانوية الموجودة والمبرمجة.
 تعديل األحكام الترتيبية المنطبقة على المناطق السياحية والصناعية واللوجستية والتجارية وعلى المقاسمالمخصصة لألنشطة الفندقية وشبه الفندقية ،والصناعية والحرف الصغرى واللوجستية والتجارية.
 تجزئة المقاسم المستخرجة من تقسيم تمثل تعديال للتقسيم إال في حالة ضم جزء من مقسم لمقسم آخرمجاور بنفس الصبغة العمرانية وذلك مع موافقة المالكين المعنيين والبلدية.
الفصل  : 232تدمج الطرقات و المساحات الخضراء والساحات العمومية ومآوي السيارات والمساحات
المخصصة للتجهيزات جماعية العمومية الراجعة بالنظر لسلطة إدارية بمجرد المصادقة على التقسيم ،في
الملك العمومي أو في الملك الخاص للدولة أو البلدية .وال يترتب عن ذلك مقابل أو غرامة إال بالنسبة
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للمساحة التي تزيد على ثلث مساحة التقسيم المخصصة لألمالك العامة للدولة أو البلدية المعنية من خالل
وثيقة التخطيط العمراني أو عمليات المشاريع العمرانية المنطبقة على التقسيم وذلك على أساس معدل
أثمان األراضي المدمجة بتاريخ المصادقة على الوثيقة العمرانية المنطبقة على التقسيم.
ويتم تحديد الغرامة في حالة عدم االتفاق عليها بالمراضاة ،طرف المحاكم المختصة وفقا للتشريع الجاري
به العمل في مادة االنتزاع من أجل المصلحة العامة.
الفصل  : 233في صورة شمول التقسيم لعقار مسجل ،فإنه يتعين على ديوان قيس األراضي ورسم
الخرائط أن يوجه إلدارة الملكية العقارية أمثلة القطع المدمجة بالملك العمومي أو الخاص للدولة أو
الجماعات العمومية المحلية وذلك بمجرد االنتهاء من عملية وضع عالمات التحديد المتعلقة بها.
ويتعين على إدارة الملكية العقارية ،باالعتماد على األمثلة الموجهة لها من طرف الديوان المذكور،
استخراج القطع المدمجة من رسمها األم وإحداث رسوم جديدة لها بإسم الدولة أو البلدية المعنية.
الفصل : 234يمكن أن تدير نقابة المالكين كل تقسيم سكني جديد يتكون من أكثر من  25مقسم وذلك
بالتطابق مع الوثائق العمرانية .تبقى هذه النقابة اختيارية بالنسبة للتقسيمات المصادق عليها قبل دخول
هذه المجلة حيز التنفيذ.
يتم تحديد التراتيب النموذجية للتقسيم ومشموالت النقابة وطرق تكوينها بقرار مشترك من الوزير المكلف
بأمالك الدولة و الوزير المكلف بالتعمير.
الفصل  : 235باستثناء المقاسم المدمجة بالملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعة المحلية المنصوص
عليها بالفصلين  230و 232من هذه المجلة ،ينتهي العمل بالتراتيب المنطبقة على بقية المقاسم إال إذا
اعترض على ذلك ثلثي مالكي التقسيم لثالثة أرباع مساحته أو نقابة المالكين وذلك قبل ثالثة أشهر من
انقضاء اآلجال التالية :
  10سنوات من تاريخ المصادقة على التقسيم طبقا لمقتضيات هذه المجلة، طبقا ألحكام كراسات شروط التقسيمات المصادق عليها وفقا للفصل  66من مجلة التهيئة الترابيةوالتعمير.
 سنة واحدة للتقسيمات المصادق عليها قبل صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير و التي لم تنصكراسات الشروط الخاصة بها على آجال انتهاء العمل بالتراتيب المنطبقة على هذه التقسيمات.

الباب السادس :في التدخل في التقسيمات الغير منظمة
الفصل  : 236قصد تهذيب منطقة سكنية متأتية من تقسيم غير منظم وبعد األخذ بعين االعتبار للتدابير
المنصوص عليها بالفصول من  282و  284من هذه المجلة ،يمكن للبلدية المعنية ،بعد موافقة مجلسها
البلدي ،إنجاز عملية في إطار شراكة وبموجب اتفاق يبرم مع مالكي المباني واألراضي الموجودة داخل
هذه المنطقة ،شريطة أن يكون التقسيم الغير المنظم غير مدرج بمناطق الحماية ،باعتبار خصوصياتها
الطبيعية ،األثرية ،التاريخية ،الحماية ،المعمارية أو الجمالية وكما هو منصوص عليه بالتشريع الجاري به
العمل .يمكن للبلدية تكليف وكالة مختصة إلنجاز هذه العملية.
الفصل  : 237يتم إبرام االتفاقية المذكورة بالفصل  236من هذه المجلة وفقا لكراس شروط نموذجي تتم
المصادقة عليه بأمر وتتضمن خاصة :
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 الهدف من اتفاقية الشراكة، شروط الشراكة، الشروط والمعايير التي تحدد مساهمة كل مالك إلنجاز عملية الشراكة. اآلثار القانونية التفاقية الشراكة.الفصل  : 238تكون مساهمات المالكين في العملية بطريقتين :
 مساهمة عقارية لكل مالك في المساحات التي ستخصص لشبكة الطرقات ،للمساحات الخضراء،وللتجهيزات المبرمجة بوثيقة التعمير الجاري بها العمل.
 مساهمة مالية لكل مالك في تمويل الدراسات واألشغال الضرورية إلنجاز العملية ،يتم تحديدهاحسب مساحة عقار كل مالك أخذا بعين االعتبار نسبة إشغال األرض المنطبقة على المنطقة وفقا لوثيقة
التعمير الجاري بها العمل.
في غياب ذلك ،يتم تطبيق أحكام مجلة الجباية المحلية.
الفصل  : 239يمكن للبلدية تنفيذ عملية ضم المقاسم عن طريق لجنة يترأسها قاض طبقا للفصل  ...من
هذه المجلة باحتساب تعويض لفائدة المالكين المتضررين.
يمكن للبلدية تنفيذ عملية انتزاع بعض أجزاء العقار لفائدة المصلحة العامة وذلك لضمان إنجاز عملية
التهذيب.
الفصل  : 240تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب السابع  :في الملك العمومي البلدي للطرقات
القسم األول  :في قرارات التصفيف
الفصل  : 241يتم ضبط حدود الملك العمومي البلدي للطرقات على غرار الطرقات والساحات و المآوي
العمومية الراجعة بالنظر للجماعة المحلية المعنية ،وكل تغيير لمسارها أو عرضها أو إلغائها كليا أو
جزئيا ،وفقا لقرارات تصفيف صادرة عن الجماعات المحلية المعنية بعد مداولة المجلس البلدي في شأنها.
يتم إعداد هذه القرارات على أساس مثال يبين حدود الطرقات والساحات والمآوي العمومية .كما تمكن هذه
القرارات من نقل ملكية األراضي الالزمة النجاز العمليات التي تحددها في المجال الترابي للجماعة
المحلية .و في هذه الحالة ،تضبط هذه القرارات األمالك المزمع إسناد جزء منها الحترام التصفيف وتنص
على مساحة هذه األجزاء وأسماء المالكين المحتملين.
الفصل  : 242يتم األخرذ بعرين االعتبرار لقررارات التصرفيف و قررارات التصرفيف الناقلرة للملكيرة  ،بوثرائق
التعمير ،أو عند الضرورة المعللة ،بمثال التنسيقي للطرقات الذي يتم إعداده على أساس استقصاء عقراري
لضمان مساهمة عادلة بين األجوار في الطرقات ،الساحات والمآوي العمومية والنفاذ لها سوى للعربات أو
المترجلين.
الفصل  : 243تخضع قرارات التصفيف و قرارات التصفيف الناقلة للملكية واألمثلة التنسيقية للطرقات،
التي تدخل تعديالت على وثائق التخطيط العمراني ،لنفس إجراءات المصادقة على مثال التنمية البلدي.
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تحدد فترة االستقصاء المتعلقة بقرارات التصفيف بشهر واحد و بشهران بخصوص قرارات التصفيف
الناقلة للملكية و ذلك انطالقا من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للبلدية.
يمنع إسناد أي رخصة تقسيم أو بناء على العقارات المعنية بالتصفيف أو التصفيف الناقل للملكية خالل
كامل فترة االستقصاء وإلى حدود صدور قرار ،إال في الحاالت المبررة والطارئة والمرخص فيها من
طرف الجماعة المحلية المعنية.
ال يمكن أن تتجاوز هذه الفترة أكثر من ستة أشهر ،و يمكن التمديد فيها إلى تسعة أشهر في حالة حدوث
قوة قاهرة.
الفصل  : 244ينجر عن قرارات التصفيف التصريح بالمصلحة العامة .وتنطبق النصوص المنظمة لعملية
االنتزاع لفائدة المصلحة العامة على قرارات التصفيف الناقل للملكية.
الفصل  : 245على اثر نشر قرار ومثال التصفيف  ،تترولى الجماعرة المحليرة المعنيرة وعلرى نفقتهرا القيرام
على الميدان وعلى العقارات المعنية بالتصفيف ،بوضرع العالمرات الدالرة علرى حردود المنراطق المخصصرة
للطرقات ،الساحات و المآوي العمومية.
الفصل  : 246يتم تعديل قرارات التصفيف و قرارات التصفيف الناقلة للملكية بنفس إجراءات إعدادها.
تدوم صلوحية قرار التصفيف ثالثة سنوات  ،وسنتين بالنسبة لقرارات التصفيف الناقلة للملكية.

القسم الثاني :في المساهمة في انجاز الطرقات البلدية
الفصللل : 247تتررولى الجماعررة المحليررة المعنيررة اقتنرراء المبرراني المتواجرردة فرري حرروزة الطريررق ،السرراحات و
المآوي العمومية إما بالتراضي أو باالنتزاع ووفقا للقواعد الخاصة التالية:
ـ على كل مالك عقار مجاور لطريق مبرمجة راجعة بالنظر للجماعة المحلية المعنيرة ،المسراهمة مجانرا
في إحداث هذه الطريق في حدود قيمرة الجرزء مرن عقراره الرذي يسراوي عرضره نصرف حروزة الطريرق
وطوله واجهة العقار التي تفتح على الطريق المعنية .وال تتجراوز هرذه المسراهمة فري كرل الحراالت ربرع
قيمة العقار.
ـ بناءا على طلب من المالك ،تتولى الجماعة المحلية المعنية اقتناء كل جزء من عقار بقي خارج حروزة
الطريق البلدي وغير قابل للبناء حسب التراتيب الجاري بها العمل،
ـ يصبح كل مالك عقار ،بعد حذف حوزة الطريق واألجزاء الغير القابل للبناء إن وجدت ،دائنا أو مدينا
بتعويض الفارق بعد تحديد قيمة المساحات المحذوفة التري تفروق أو تقر ّل عرن قيمرة المسراهمة المرذكورة
أعاله والمفروضة عليه.
الفصل  : 248يتم ضبط التعويض المناسب لألجوار المشار إليهم أعاله وفقا لألحكام المتعلقة باالنتزاع
لفائدة المصلحة العامة ،أخذا بعين االعتبار لحدود المبنى عند اإلعالن على االستقصاء بالتصريح
بالمصلحة العامة.يتم احتساب قيمة التعويض على أساس معدل أسعار العقارات المدمجة.
الفصل  : 249ال يتمتع مالكي العقارات المتاخمة لممرات المترجلين الغير مفتوحة للعموم  ،بحق النفاذ و
حق الوقوف والتوقف في الطرقات المخصصة للمالكين األجوار للطريق المهيأة.
تضبط األحكام المنطبقة على هذه الطرقات و خاصة شروط ممارسة حقوق معينة الممكن إسنادها
لألجوار ،سوى بإعالن فتح الطريق للمصلحة العامة أو بقرار من الجماعة المحلية المعنية.
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العنوان الخامس :في تمويل عمليات التعمير
الباب األول  :في صندوق السيطرة العقارية
الفصل  : 250يتم إحداث صندوق السيطرة العقارية لغاية اقتناء أراضي عن طريق الشراء أو المعاوضة
ألراضي تخصص إلنجاز البنية التحتيّة ،شبكة الطرقات والتجهيزات الجماعيّة العمومية أو عمليات
التنمية العمرانية المساكن االجتماعية وذلك من طرف الدولة أو الجماعات المحلية.
تح ّدد موارد هذا الصندوق سنويا ضمن قانون الماليّة الذي يضبط:
 النسبة اإلضافية على رسوم جميع عمليات المعامالت العقارية النسبة اإلضافية على الضرائب على العقارات الغير مبنية بما فيها المقاسم المستخرجة من تقسيماتمصادق عليها بتاريخ ال يقل عن 5سنوات والتي تم االستالم النهائي ألشغالها وفقا للتشريع الجاري به
العمل ،باستثناء إعفاء يبرر التأخير في انجاز أشغال التهيئة.
 مساهمة الصندوق الوطني لتحسين السكن منحة سنوية من الدولةتتولى وكالة التصرف والتحكم العقاري المنصوص عليها بالفصل 116من هذه المجلة إدارة الصندوق
المذكور.
الفصل  : 251تضبط طرق سير عمل إدارة صندوق السيطرة العقارية بأمر.

الباب الثاني  :في المساهمة المالية في التعمير
الفصل  : 252تم توظيف مساهمة مالية في التعمير من طرف مالك البناية لفائدة الجماعة المحلية وذلك:
 نتيجة لبيع عقاره الذي تمت تغطيته ألول مرة بمثال التنمية العمرانية بين البلديات ومثال التنميةالعمرانية البلدي أو الذي يمثل جزء من عمليات تنمية عمرانية وليس خاضعا إلرتفاقات يحجر فيها
البناء.
 نتيجة لتعديالت الحقة لدخول هذه المجلة حيز التنفيذ ينجر عنها تغيير صبغة البناية أو التراتيبالعمرانية المنطبقة عليها وينتج عليها تحقيق قيمة مضافة جلية للعقار.
ـ نتيجة إجراء إداري للرفع في مستوى البنية التحتية والتجهيزات الضرورية ناتج عن ارتفاع نسبة
إشغال األرض أو نسبة االستغالل العقاري للبناية كما هو منصوص عليه بالفصل 36من هذه المجلة.
 نتيجة منح البلدية ترخيص في تقسيم ،بناء أوهدم.ـ نتيجة غرامات تم التنصيص عليها بهذه المجلة راجعة إلى عقوبات لمخالفات بخصوص أحكام تتعلق
بالتقسيمات ،رخص البناء أو رخص الهدم.
الفصل  : 253يستثنى من دفع المساهمة المالية في التعمير البنايات المعفاة من الضريبة على األراضي
الغير المبنية في الحاالت المذكورة بالفصل 32من مجلة الضرائب المحلية مع إستثناء التقسيمات
المذكورة بالفصل السابق.
الفصل  :254يحدد مبلغ اإلشتراك باعتماد القاعدة  % 25من القيمة المضافة للقيمة الحالية للعقار وذلك
في حالة تغيير صبغة البناية وثلث القيمة المالية من مساحة الطوابق المبرمج بناؤها الناتج عن تكثيف
المنطقة باستثناء المساحات المخصصة للتجهيزات العمومية و شبكة الطرقات وفقا لمقتضيات الفصل
 236من هذه المجلة،
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الفصل  : 255يحول مبلغ المساهمة المالية في التعمير بالنسبة للحاالت المنصوص عليه بالفقرات  1و
2و 3من الفصل  236من هذه المجلة من طرف المحاسب العام للدولة لصالح المحاسب العام للبلدية في
أجل أقصاه ستة أشهر من عملية تمويل.
الفصل  : 256تمثل مبالغ المساهمة المالية في التعمير موارد حصرية ضمن العنوان الثاني من ميزانية
البلدية و ال يمكن استغاللها إال لتمويل المشاريع البلدية الخاصة بالتنمية والتهيئة العمرانية وللبنية التحتية،
وللتجهيزات العمومية ولمشاريع السكن االجتماعي.
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الكتاب الثالث
في البناء
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الكتاب الثالث  :في البناء
الباب األول :في تراتيب البناء
.
الفصل  : 257تخضع جميع البنايات إلى تراتيب عا ّمة للبناء مصادق عليها بمقتضى أمر.
تضبط "التراتيب العا ّمة للبناء"القواعد الواجب احترامها والشروط الواجب االستجابة لها من طرف كل
من يرغب في البناء لضمان النظافة وشروط السالمة والجماليّة والنفاذ وخاصة تلك المتعلقة بـ:
 طريقة االندماج بالموقع ؛ استقرار ومتانة البناء؛ الربط بالطرقات وبمختلف الشبكات ؛ عبور األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ النظافة، مواد وتقنيات البناء ؛ تقنيات االقتصاد في الطاقة وفي الماء وخاصة استعمال الطاقات المتجددة؛ اإلزعاج السمعي أو غيره باستخدام عازل سمعي للحماية من الضجيج الخارجي والداخلي العزل الحراري في مستوى الجدران وأسقف البناية، مآوي السيارات مع مراعاة مشهد طبيعي ضمن مكوناته (غراسات ). إصالح وتعهد المباني وتوابعها.تضبط بعض أصناف البنايات والتراتيب خاصة المنطبقة عيها بمقتضى أمر.
الفصل  : 258يمكن لرئيس البلدية ضبط تراتيب خاصة للبناء للبلدية بمقتضى قرار تحدد خاصة الطابع
المعماري للبنايات ومواد البناء الممكن استعمالها في إطار المحافظة على هويّة المنطقة وخصوصيّاتها
المعمارية.
يدخل العمل بهذه التراتيب الخاصة بعد تداول ومصادقة المجلس البلدي المعني في شأنها.
يجب أن تكون التراتيب الخاصة مطابقة ألحكام التراتيب العامة للبناء وللتراتيب العمرانية ولدراسة يتم
إعدادها في الغرض وأخذ رأي اللجنة الجهوية للتنمية الترابية والتعمير في شأنها.
الفصل  : 259تتم المحافظة على المواصفات الخاصة للبناء المضبوطة من طرف الهياكل المختصة
المنطبقة خاصة :
ـ على المؤسسات الصحية ( مستشفيات ،مصحّات ،المراكز المستمرة ،مؤسسات لألمراض المزمنة)؛
ـ على المؤسسات ذات الطابع االجتماعي الخاصة باستقبال وإقامة المسنين أو ذوي االحتياجات
الخصوصية؛
ّ
ـ على المؤسسات ذات األنشطة االقتصادية وخاصة السياحية والتجارية والصناعيّة واللوجستية؛
ـ على المؤسسات المدرسية والجامعيّة.

الباب الثاني :في شهادة في الصبغة
الفصل  : 260يمكن إعتماد وثيقة إدارية تدعى "شهادة في الصبغة"تحدد قواعد استعمال واستغالل العقار
حسب أحكام مثال التنمية بين البلديات أومثال البلدي للتنمية العمرانية  ،أو مثال التنمية العمرانية المبسط،
أوالتقسيمات أو أي وثيقة عمرانية أخرى خاصة بالبلدية المعنية.
تسلم هذه الشهادة مقابل دفع معلوم يتم تحديده وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
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الفصل  : 261تحدد شهادة في الصبغة األحكام العمرانية واالرتفاقات ذات المصلحة العامة وفي حالة
توفر مثال موقعي ،يتم تحديد صبغة وقواعد استعمال واستغالل العقار موضوع الطلب .كما يجب
التنصيص عند مراجعة إحدى الوثائق المذكورة أعاله.
الفصل  : 262تتولى مصالح البلدية المعنية إعداد شهادة في الصبغة ،وتسليما في اجل ال يتجاوز شهرا
بداية من تاريخ إيداع الطلب.
الفصل  : 263تدوم صلوحية شهادة في الصبغة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمها.
الفصل  : 264ال تعوض شهادة في الصبغة رخصة البناء وال تعطي أي حق مكتسب خالل فترة مراجعة
وثائق التعمير ذات العالقة أو بسبب ارتفاقات موظقة على العقار لم يتم بعد التصريح بها.
الفصل : 265منح شهادة في صبغة العقار لطالبها ال يمس بحقوق الغير.
الفصل  : 266تضبط شروط الحصول ومواصفات التي يتم إدراجها بشهادة في الصبغة ومضمونها
بمقتضى أمر.

الباب الثالث :في رخصة البناء
الفصل : 267يتعين على كل من يرغب في البناء أو إجراء أشغال إعادة بناء ،تهذيب أو تجديد أو ترميم أو
أشغال لتدعيم بناية موجودة أو إدخال تحويرات عليها ،الحصول على الترخيص المسبق في البناء يتم
تسليمه من رئيس البلدية المعنية مقابل دفع معلوم يحدد حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل : 268تعفى من اإلجراءات التي نصّت عليها هذه المجلّة بموجب طبيعتها وباستثناء تلك الخاضعة
إلى أحكام تشريعية أو ترتيبيّة سواء خاصة أو خصوصية :
ـ البناءات المنضوية تحت لواء سريّة الدفاع واألمن الوطني.
ـ البناءات الواقعة داخل حوزة فضاءات المؤسسات السّجنية.
ـ منشآت البنية التحتية األرضية  ،البحرية والمواني والمطارات ،فضال عن أدوات أو معدات أو
منشآت فنية تتعلق مباشرة بوظيفيتها واستغاللها أو بالمحافظة على سالمة حركة النقل البحري والبري
أو الجوي؛
الفصل  : 269يخضع تركيز المنشآت المؤقتة والقابلة للتفكيك إلى الترخيص المسبق من الجماعة
العمومية المحلية المعنية مقابل دفع معلوم يحدد وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل .
تضبط بأمرشروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل : 270ال تخضع للترخيص في البناء األشغال الرامية إلى إدخال تغييرات أو إصالحات عادية
وضرورية على بناية مقامة والتي يتم ضبطها ضمن قائمة تصدر بقرار من الوزير المكلف بالتعمير وذلك
باستثناء البنايات الخاضعة إلى أحكام تشريعية أو ترتيبيّة خاصة.
الفصل  : 271يتعين على البناءات المتحصلة على رخصة بناء أن تكون مطابقة لمختلف األحكام
التشريعية والترتيبيّة وخاصة تلك المتعلقة منها بصبغة العقار واستغالل األرض وتركيز البناية وحجمها
وربطها بكل الشبكات وشكلها المعماري.
الفصل  : 272يع ّد ملف فني لمشروع البناء من طرف مهندس معماري مر ّخص له في ممارسة المهنة
حسب التراتيب الجاري بها العمل .ويتكون الملف الفني من أمثلة ووثائق أخرى تحدد كيفية تركيز البناية
وقياساتها ومكوناتها وتنظيمها الداخلي والخارجي عالوة على اختيار مواد البناء المستعملة وذلك وفقا
للتشريع والتراتيب العمرانية والتراتيب العامة للبناء وللتراتيب البلدية الخاصة بالبناء المعمول بها.
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الفصل  : 273تضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها
بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
ّ
ّ
وسجالت نموذجي ّة
سجالت نموذجيّة تستعمل إليداع ملفّات رخص البناء
ويتضمن القرار المذكور أعاله
لتدوين تعليمات اللجنة الفنية.
الفصل  : 274عند تقديم طلب في الترخيص في البناء النجاز أشغال خاضعة لترخيص أو رأي أو
استشارة عمومية ،فإ نه ال يمكن إسناد رخصة البناء إال بعد الحصول على الترخيص أو الرأي أو انتهاء
االستشارة العمومية.
تسند رخص البناء الخاصة بمشاريع كائنة بمواقع ثقافية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالثقافة.
تسند رخص البناء الخاصة بمشاريع مجاورة لمنشآت عسكرية في حدود 100م بعد أخذ رأي وزير الدفاع
الوطني.
تسند رخص بناء المساكن الوظيفية أو العائلية أو مساكن العمال بالمستغالت الفالحية بنفس الصيغ
واآلجال المنصوص عليها أعاله وذلك بعد أخذ رأي المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية.
الفصل : 275يتم تعليق إعالن إيداع طلب الترخيص في البناء من طرف رئيس البلدية أو المؤسسة
العمومية بين البلديات بمقر البلدية أو المؤسسة حسب الحال خالل األسبوع الذي يلي إيداع طلب
الترخيص في البناء وحتى تاريخ البت فيه.
يجب على اإلعالن أن يحدد موضوع طلب الترخيص وخصائص مشروع البناية.
الفصل : 276تخضع ملفات طلبات الترخيص في البناء إلى رأي لجنة فنية بلدية للترخيص في البناء.
تحدث لجنة جهوية للترخيص في البناء لدراسة ملفات رخص البناء وإبداء الرأي في خصوصها بطلب من
رئيس البلدية المعنية.
يتعين التنصيص بصفة واضحة على رأي ممثل الوزير المكلف بالتعمير باللجنتين المذكورتين ضمن
محضر جلستهما.
وفي حالة طلب تعديل مشروع ملف رخصة البناء لجعله مطابقا لوثائق التعمير ذات الشأن ،تتولى
المصلحة الجهوية التي تمثل الوزارة المكلفة بالتعمير بتوجيه مكتوب معلل لرئيس البلدية في الغرض.
تضبط تركيبة ومشموالت وطرق سير اللجنتين الفنيتين البلدية والجهوية لرخص البناء بقرار من الوزير
المكلف بالتعمير.
يمكن أن تنقسم اللجنة الفنية البلدية أو الجهوية لرخص البناء للجنتين مختصتين ،األولى مخصصة
للمشاريع االقتصادية واالستثمارية والثانية لمشاريع وبرامج السكن.
الفصل : 277يقع البت في مطلب الترخيص في أجل ال يتع ّدى الثالثين( )30يوما ابتداء من تاريخ إيداع
ملف تام الموجب في الغرض ،ويرفع هذا األجل إلى:
 خمسة وأربعين(  ) 45يوما إذا كان مثال التنمية العمرانية البلدي أو مثال التنمية العمرانية المبسطفي طور اإلعداد أو المراجعة ،أو إذا كان موقع البناية المبرمجة في حدود مائتي متر (200م) حول:
 المواقع الطبيعية. المواقع الثقافية والمواقع األثرية. مناطق الصيانة. المعالم التاريخية.الفصل  : 278تمنح رخصة البناء من طرف رئيس البلدية المعنية في شكل قرار بعد أخذ رأي اللجنة
الفنية البلديّة أو الجهويّة لرخص البناء .
إال أنه وعند االقتضاء ،يمكن للسلطة المعنية للدولة البت في مطالب رخص البناء عندما يتعلق
األمر بأشغال بناء أو تركيز مرافق تابعة لدولة أجنبية أو لمنظمة دولية وفقا لشروط تضبط بأمر.
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الفصل  : 279إذا كان موقع مشروع البناء موضوع طلب الترخيص يوجد بمجال ترابي بلدي غير مغطى
بوثيقة عمرانية ،يتعين على رئيس البلدية المعنية احترام رأي والي الجهة.
الفصل  :280يمكن لرئيس البلدية تفويض المهام الموكولة إليه ألحد مساعديه طبقا لمقتضيات مجلة
الجماعات المحلية ووفقا للفصل  262من هذه المجلة.
الفصل  : 281في صورة انتماء بلدية إلى مؤسسة عمومية بين البلديات  ،يمكن لمجلسها البلدي أن
يرخص لرئيسها التفويض لرئيس المؤسسة العمومية وذلك بعد موافقة مجلسها ،مهمة إسناد تراخيص بناء
بإسم المؤسسة العمومية بين البلديات المعنية للمشاريع ذات المصلحة العام.
تقع استشارة رئيس البلدية من طرف رئيس المؤسسة العمومية بين البلديات قصد إبداء رأيه في كل
مطالب رخص البناء التي تخص المجال الترابي للبلدية.
الفصل  : 282عندما تكون لرئيس البلدية أو لرئيس المؤسسة العمومية بين البلديات ،حسب الحال،
مصلحة شخصية مرتبطة برخصة بناء ،تطبق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية في هذا الشأن.
الفصل  : 283منح رخصة البناء لطالبها ال يمس بحقوق الغير.
الفصل  : 284يكون رفض رخصة البناء أو تأجيل منحها من طرف رئيس البلدية أو من تم التفويض له،
معلّال .
يجوز للسلطة االدارية المختصة اخذ قرار تأجيل منح الترخيص في البناء لمدة عامين على أقصى تقدير
بداية من تاريخ تعليق القرار المتعلق بتحديد محيط مثال التنمية العمرانية بين البلديات أو مثال التنمية
العمرانية البلدي أو مثال التنمية العمرانية المبسط.
الفصل  : 285ال يمكن سحب الترخيص في البناء إال إذا كان غير قانوني وخالل الثالثة أشهر التي تلي
تاريخ الترخيص بإرسال مطلب استعجالي إلى البلدية.
الفصل  : 286يعلق قرار الترخيص في البناء بمقر البلدية لمدة ثالثة أشهر بداية من تاريخ إسناده وترسل
نسخة من قرار الترخيص إلى الوالي طبقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية ونسخة ثانية إلى المصلحة
الجهوية للوزارة المكلفة بالتعمير.
يمكن للوالي ان يطلب من رئيس البلدية المعنية إعادة درس المشروع لجعله متطابقا مع التشريع الجاري
به العمل وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالملف.
الفصل : 287يدخل قرار الترخيص في البناء حيز التنفيذ خالل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل الوالي
بنسخة منه.
يمكن للوالي أن يعترض على قرار الترخيص لدى المحكمة اإلدارية في اآلجال وحسب الشروط المحددة
بالتشريع الجاري به العمل.
يمكن للوالي أن يرفق اعتراضه بمطلب تأجيل قرار الترخيص في البناء عند وجود قرينة معللة حول عدم
قانونيته.
الفصل  : 288يتولى وجوبا كل متحصل على رخصة بناء تعليق لوحة بمدخل الحظيرة يرسم عليها
بطريقة واضحة عدد الرخصة وتاريخ تسليمها مع التنصيص على البلدية المعنية التي أسندتها.
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الفصل  : 289يمكن لرئيس البلدية أو مساعده المفوض له وكذلك األعوان المحلفون والمؤهلون لذلك القيام
بزيارات لحظيرة البناء لتفقدها وطلب مدهم من طرف سواء المتحصل على الترخيص في البناء أو من
يمثله أو ممثل المقاولة بالحظيرة قصد بالوثائق الضرورية النجاز عملية المراقبة.
كل اعتراض على حق زيارة الحظيرة يمكن أن ينجر عنه إيقاف األشغال.
الفصل  :290تخضع كل البنايات التي تستوجب الترخيص في البناء ،بعد انجازها إلى معاينة تجريها
المصالح المختصة التابعة للبلدية المعنية قصد التثبت من مدى مطابقتها لألمثلة الملحقة برخصة البناء.
ويتم إجراء معاينة مطابقة األشغال بطلب من المعني باألمر أو بمبادرة من البلدية وتشفع بمحضر في
انتهاء األشغال.
يسلم محضر معاينة مطابقة األشغال لطالبه في ظرف شهر ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض
بالنسبة للمساكن الفردية وفي ظرف شهرين بالنسبة للحاالت األخرى.
تسند شهادة مطابقة لصاحب الترخيص ،خالل سبعة أيام بعد تاريخ محضر المعاينة لكل بناية متطابقة مع
رخصة البناء،
يمكن للمالك الذي أقام بناية غير مطابقة لرخصة البناء ومحترمة للتراتيب العمرانية للمنطقة أن يراجع
األمثلة المصاحبة لرخصة البناء لجعلها مطابقة لألشغال المنجزة فعليا مقابل دفع غرامة مالية طبقا
لمقتضيات هذه المجلة.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل : 291يجب برمجة مرافق مشتركة مخصصة للحراسة والصيانة ولنقابة المالكين بالبنايات
الجماعيّة المعدة للسكن و األنشطة المتعددة الوظائف.
تدرج هذه المرافق ضمن الملك العمومي للجماعة المحلية المعنيّة وتحت التصرّف الخاصّ لنقابات المباني
المذكورة.
ويجب التفويت في مواقف السيّارات المبرمجة بالمشروع للمالكين المشتركين للبناية و ال يمكن أن تسند
ملكيتهم لسواهم في أي حال من األحوال.
وتكون أولوية التفويت في مواقف السيّارات على التوالي للسكن ث ّم لألنشطة الخدماتيّة ثم لألنشطة التجارية
إن كان مر ّخصا لها.
الفصل : 292يمكن للمالك طلب رخصة تقسيم البنايات الخاضعة لنظام االشتراك في الملكية وذلك بعد
الحصول عل محضر معاينة مطابقة األشغال ورخصة إشغال.
يتم تحديد الوثائق المك ّونة للملف بما في ذلك كرّاس رخصة تقسيم ملكيّة مشتركة للبناءات الخاضعة لنظام
االشتراك في الملكية وصيغ المصادقة عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالتعمير.
الفصل  : 293مع مراعاة مقتضيات األحكام الخاصة المخالفة ،ال يمكن للمالك أو المتسوغ الذي تحصل
على الموافقة الكتابية من المالك ،تغيير صبغة محل أو جزء منه أو احد توابعه إلى محل حرفة أو إدارة أو
تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته األصلية إال برخصة مسبقة من نفس السلطة اإلدارية المؤهلة لتسليم
رخصة البناء ووفق نفس اإلجراءات المتبعة للحصول عليها.

الباب الرابع  :في الترميم العقّاري
الفصل  : 294تهدف عمليات الترميم العقّاري لتغيير ظروف العيش ببناية أو بمجموعة من المباني
السكنية أو ذات أهمية تراثية.
تتم عمليات الترميم العقّاري بمبادرة من الجماعة المحلية ويمكن أن تكون هذه المباني موضوع انتزاع
لفائدة المصلحة العامة.
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الفصل: 295ال تخضع األشغال المنجزة على المباني التي تم التصريح بترميمها كمصلحة عامة لرخصة
بناء أو هدم ّإال إذا تالءم ذلك مع تصريح المصلحة العا ّمة.
الفصل : 296في حالة عدم توافق بعد ترميم لملكية منتزعة يتمتع المالك أو المالكين السابقين بحق
األولوية.
يتم تحديد مكونات ملف الترميم العقّاري وصيغ المصادقة عليه وتنفيذه بمقتضى قرار من الوزير المكلّف
بالتعمير.

الباب الخامس :في الترخيص في الهدم
الفصل  : 297على كل من يرغب في هدم بناية أو جزء منها الحصول مسبقا على ترخيص هدم من رئيس
البلدية المعنية مقابل دفع معلوم محدد وفقا التراتيب والتشريع الجاري بها العمل.
الفصل : 298ال يمكن الترخيص في هدم بناية إال شريطة احترام مختلف األحكام التشريعية الخصوصية
وخاصة المتعلقة بحماية التراث والمعالم الثقافية و األخذ بعين االعتبار لحق المتسوغين في البقاء  ،أو في
إطار ممارسة رئيس البلدية لصالحياته في مادة المراقبة اإلدارية.
كما يمكن الترخيص في الهدم شريطة أن ال تتسبب عملية الهدم في مخاطر وأضرار على البنايات
المجاورة أو على العموم مع أخذ االحتياطات الضرورية للسالمة بتوفير شهادة مسلمة من طرف مهندس
مختص في هياكل البناء.
الفصل  : 299يتم تقديم طلب للحصول على ترخيص في الهدم ويسند الترخيص من طرف رئيس البلدية
المعنية وذلك وفقا لنفس الشروط واإلجراءات المعتمدة في الحصول على رخصة البناء.
يتم تعليق طلب الترخيص في الهدم لمدة شهرا بمقر البلدية المعنية.
ال تتجاوز آجال الحصول على الترخيص في الهدم شهرين من تاريخ إيداع الطلب لدى البلدية.
الفصل  :300يجب على صاحب طلب ترخيص في الهدم إشعار المتسوغيين المعنيين والمنتفعين بحق
البقاء بواسطة عدل منفذ أو بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ،ويتم إيداع نسخ من اإلعالم
المذكور ومن هذه المراسالت ضمن مكونات ملف طلب الحصول على الترخيص في الهدم.
الفصل : 301يت ّم تحديد الوثائق المكونة لملف رخصة الهدم وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط
تجديدها ومؤيدات الطلب بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعمير.
وتضبط الجذاذة النموذجية إليداع الطلب والجذاذة النموذجية لرأي اللجنة الفنية بالقرار المذكور آنفا.
الفصل : 302ال يمس منح رخصة الهدم لطالبها بحقوق الغير.
الفصل  : 303يدخل قرار الترخيص في الهدم حيز التنفيذ من تاريخ توصل الوالي بنسخة منه وفقا ألحكام
الفصل المتعلق به من مجلة الجماعات المحلية.
يمكن للوالي أن يعترض على قرار الترخيص لدى المحكمة اإلدارية في اآلجال وحسب الشروط المحددة
بالتشريع الجاري به العمل.
يمكن للوالي أن يرفق اعتراضه بمطلب تأجيل قرار الترخيص في الهدم عند وجود قرينة معللة حول عدم
قانونيته.
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الفصل  : 304يتم تعليق قرار الترخيص في الهدم بمقر البلدية المعنية لمدة ثالثة أشهر من تاريخ
الحصول على الترخيص المذكور .ويتم إعالم الوالي بنسخة منه وفقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية
ويتم إعالم المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالتعمير بنسخة آخرى.
يمكن للوالي أن يطلب من رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل 15يوما إعادة النظر في المشروع لجعله
يتالءم والتشريع الجاري بها العمل.
الفصل  : 305يتم تنفيذ قرار الهدم بعد 15يوما من تاريخ توصل الوالي بنسخة منه.
يمكن للوالي اإلعتراض على قرار الهدم لدى المحكمة االدارية بالشروط واآلجال المنصوص عليها
بالتشريع الجاري بها العمل.
يمكن للوالي أن يرفق إعتراضه بطلب تعليق قرار الترخيص في الهدم عند وجود مؤيدات معللة حول
عدم قانونية القرار المذكور.
تسند رخصة الهدم لصاحب الطلب مقابل معلوم مالي يتم ضبط قيمته وفقا للتراتيب والتشريع الجاري به
العمل.
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الكتاب الرابع :في العقوبات
والنزاعات المتعلقة بالتعمير
واألحكام االنتقالية
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الكتاب الرابع :في العقوبات والنزاعات المتعلقة بالتعمير
واألحكام االنتقالية
الباب األول :في وكالة مراقبة التهيئة العمرانية
الفصل  :306تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتعمير مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم " وكالة مراقبة التهيئة
العمرانية " لهرا هيكرل فرعري بكرل جهرة .وتوكرل لهرا مهمرة مسراندة الجماعرات المحليرة فيمرا يخرص مراقبرة
تطابق تنفيذ المشاريع العمرانية وتعمل على :
 التثبت وتبيان جميع المخالفات التي تتعارض مع مقتضيات هذه المجلة والمتعلقة بـ : التقسرريمات والبنرراءات الترري هرري بصرردد اإلنجرراز مررع مقتضرريات التررراخيص الترري تررم اسررنادها مررن طرررفالمصالح المعنية في التقسيمات والبناء والهدم وتغيير صلوحية المحالت،
 قرارات تصفيف الملك العمومي للطرقات البلدية والملك العمومي للدولة وارتفقاتها، قرارات تصفيف الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه وارتفاقاتها، اإلرتفاقات المترتبة عن التراتيب الخاصة الواردة بوثائق التعمير، تدوين محاضر المعاينة وإحالتها على والري الجهرة ورئريس الجماعرة المحليرة المعنيرة والمؤسسرات برينالبلديات والوزارات المعنية ووكيل الجمهورية المختص ترابيا،
 تتبع المخالفين عدليا أمام القضاء، تأمين مهمة التصرف في المخالفات من خالل وضع برنامج للمتابعة بالتنسيق مع البلديات المعنية.تضبط بأمر مهام وطرق تنظيم وسير هذه الوكالة.

الباب الثاني  :في العقوبات المتعلقة بمخالفة األحكام الخاصة بالتقسيمات
الفصل  :307يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين  16يوما و 3أشهر وبخطية تتراوح بين  10.000دينارا
و 100.000دينارا وذلك حسب المساحة موضوع المخالفة باحتساب  10.000دينارا لكل هكتار أو بإحدى
العقوبتين فقط ،كل مالك يقوم بانجاز تقسيم غير مصادق عليه أو بيع مقاسم ضمن هذا التقسيم وبقطع
النظر على العقوبات اإلدارية أو المدنية.
وفي صورة العود يصبح العقاب بالسجن وجوبيا وتتم مضاعفة الخطية الماليّة.
الفصل  :308يعاقب بخطية تتراوح بين  5000دينار و  50.000دينار وذلك حسب كلفة األشغال الواجب
إنجازها وفي حدود نسبة  % 25من المبلغ المذكور ،كل مالك ال ينجز أشغال التهيئة بصفة كلية أو جزئيّة
أوالمالك الذي لم ينجزها حسب المواصفات الفنية المصادق عليها من طرف الهياكل المختصة
والمنصوص عليها ضمن كراس الشروط ،بقطع النظر على العقوبات اإلدارية أو المدنية.
وفي صورة العود تضاعف الخطية الماليّة.
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الفصل  :309يمكن للمشترين أو للمتسوغين المتضررين أو البلدية بمبادرة منها أو بطلب من الوالي،
المطالبة ببطالن عقود البيع أو التسويغ بسبب عدم احترام األحكام المتعلقة بالتقسيم أو بكراس الشروط
ويكون ذلك على نفقة البائع أو المسوغ بصرف النظر عن التعويضات المدنية.
كما يجوز للبلدية  ،عند االقتضاء ،وبعد التنبيه على المعني باألمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول،
انجاز أو اإلذن بانجاز األشغال الالزمة لجعل التقسيم مطابقا لكراس الشروط المصادق عليه وذلك في
ظرف ثالثة ( )3أشهر .وتح ّمل المصاريف قانونا على كاهل المالك.
كما يمكن للبلدية القيام بانتزاع التقسيم وذلك لتهيئته وفق مقتضيات هذه المجلة ثم إعادة بيعه.
الفصل  :310في جميع الحاالت التي يكون فيها صاحب التقسيم مدينا بمبالغ مالية تجاه المشترين أو بمبلغ
األشغال أو بكلفة األشغال التي أنجزت مباشرة من طرف البلدية المعنية باألمر ،عند إعالن إفالسه بعد
قبض ثمن المقاسم الت ي تم بيعها ،فانه يصبح عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية الخاصة
بجرائم التحيّل.

الباب الثالث :في الخطايا المتعلقة بمخالفة أحكام رخص البناء
الفصل  :311يمكن لرئيس البلدية بمبادرة منه أو بطلب من الوالي ،أن يأذن مباشرة وبمقتضى قرار بـ:
 إيقاف األشغال المخالفة لمقتضيات رخصة البناء. حجز مواد البناء ومعدات الحظيرة. وضع األختام عند االقتضاء.يقع تبليغ القرار للمعني باألمر عن طريق عدل منفذ.
يعاقب المخالف بخطية مالية تتراوح بين  1000دينار و  10000دينار حسب المساحة المغطاة المخالفة
مقارنة بالمساحة المغطاة الممكن الترخيص فيها حسب التراتيب العمرانية للمنطقة المعنية .
الفصل  :312يمكن للمخالف الذي يمتثل لقرار إيقاف األشغال ،تقديم اعتراض إلى السلطة اإلدارية المعنية
في أجل شهر من تاريخ تسلّمه القرار المذكور.
تقوم السلطة اإلدارية المذكورة وبعد استشارة اللجنة الفنية المعنيّة ،باإلذن :
 إ ّما بتسوية الوضعية طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب العمرانية المعمول بها. وإ ّما بهدم البناية ،وفي هذه الحالة يتعين على المخالف إزالة ما أقامه من بناء غير مطابق للرخصةوذلك في اجل أسبوع من تاريخ إبالغه قرار رفض اإلعتراض ،وفي حالة عدم قيامه بذلك ،تقوم مصالح
البلدية المعنية أو الوالي بعملية الهدم على نفقة المخالف في اجل أقصاه شهر ،ويمكن عند االقتضاء
االستعانة بالقوة العامة.
الفصل  :313في صورة عدم امتثال المخالف لقرار إيقاف األشغال ،تتخذ السلطة اإلدارية المعنية قرارا
في الهدم وتقوم بتنفيذه وعلى نفقة المخالف في اجل أقصاه شهر ويمكن عند االقتضاء ،االستعانة بالقوة
العامة.
الفصل  :314في كل الحاالت التي يتم فيهرا إقامرة بنراء دون رخصرة أو بنراء علرى أرض متأتيرة مرن تقسريم
غيررر مصررادق عليرره أو داخررل المنرراطق المصررنفة ذات مصررلحة عا ّمررة وخاصررة المتعلقررة بإنجرراز الطرقررات و
الشبكات المختلفرة و السراحات العموميرة والمرآوي العموميرة والمنراطق الخضرراء ،أو فري الملرك العمرومي،
يتعين على رئيس البلدية دعوة المخالف لسماعه في أجل أقصراه ثالثرة أيرام مرن تراريخ توجيره اسرتدعاء لره
بمق ّر حظيرة البناء وذلك عن طريق األعوان المذكورين بالفصل  316مرن هرذه المجلرة  ،اتخراذ قررار الهردم
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إثر ذلك ،وتنفيذه بدون أجل ،و عند االقتضاء يمكن االستعانة بالقوة العامة والقيام بكل األشغال الضرورية
على نفقة المخالف.
ويعاقب المخالف ألحكام الفقرة األولى من هذا الفصل بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آالف دينار()5 000
وخمسين ألف دينـــــار( )50.000دينار وفقا للمساحة المغطاة المخالفة مقارنة بالمساحة المغطاة القابلة

للترخيص فيها حسب التراتيب العمرانية للمنطقة المعنية .
في حالة إقامة بناء على موقع اثري ،تسلط على المخالف العقوبة المنصوص عليهرا بالفصرل  83مرن مجلرة
التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية.
في حالة إقامة بناء في الملك العمومي ،يعاقب المخالف بالسجن لمدة تتراوح بين  60يوما و  6أشهر
وبخطية مالية تتراوح بين 10000د و  100000دينار تتالءم مع نسبة األضرار الحاصلة من هذه المخالفة ،
أو بإحدى العقوبتين فقط مع تنفيذ الهدم بدون اجل وعلى حساب المخالف ويمكن االستعانة بالقوة العامة.
وفي حالة إقامة بناء في ملك الغير ،يتم الهدم بدون اجل وعلى حساب المخالف ،ويمكن عند االقتضاء
االستعانة بالقوة العامة.
وفي حالة العود  ،يعاقب المخالف بالسجن وتتم مضاعفة الخطية المالية.
في حالة إقامة بناء بدون ترخيص على ارض فالحية وغير مغطاة بوثيقة تعمير تتضاعف الخطايا وتبقى
سارية حتى بعد إدماجها بعد ذلك بوثائق التعمير.
الفصل  :315يعاقرب المخرالف لمقتضريات الفصرل  314مرن هرذه المجلرة بغرامرة ماليرة تترراوح برين خمسرة
آالف دينار (  5 000د ) وخمسين ألف دينـــــار( 50.000د) وذلك بحساب خمسة آالف دينار (  5 000د) لكل
 10متررر مربررع مررن المسرراحة المغطرراة المخالفررة وفقررا للمسرراحة المغطرراة المرررخص فيهررا بقطررع النظررر علررى
العقوبات المدنية واإلدارية.
وفي حالة العود تتضاعف الخطية الماليّة.
الفصل  :316يتولى األعوان المذكورين بالفصل  320من هذه المجلّة معاينة المخالفات المنصوص عليهرا
بالفصول  312و 314المذكورين أعاله وتحرير محاضر في الغرض يقع إحالتها إلى السلط المكلفة بإسرناد
رخص البناء.
يقوم رئيس البلدية المعنية بإرسرال قررار تنبيره إلرى المخرالف عرن طريرق إعرالم شخصري حسرب مقتضريات
مجلة الجماعات المحليرة قصرد دعوتره إلرجراع المحرل إلرى صربغته األصرلية فري غضرون ثالثرين يومرا مرن
تاريخ اإلعالم بقرار التنبيه .وبانقضاء هذه اآلجال وإذا لم يلتزم المخالف ،يتم إرسال المحضر المحرر فري
الغرض طبقا ألحكام هذا الفصرل دون أجرل إلرى وكيرل الجمهوريرة الراجرع برالنظر ألقررب محكمرة ابتدائيرة
لمكان العقار.
وبقطع النظر علرى التتبّعرات الجنائيرة ،يصردر رئريس البلديرة قررار برإغالق مؤقرت للمبنرى موضروع تغييرر
الصبغة وال يلغى مفعول هذا القرار إال عند قيام المخالف بإرجاع المحل إلى صبغته األصلية و بعد أن تتم
المعاينة من طرف األعوان المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
وفي حالة العود تتم مضاعفة العقوبة والخطية الماليّة.
الفصل  :317يعاقب كل إضرار أو إتالف لعالمات التحديد المشار إليهرا بالفصرول  95و 114و  128و190
من هذه المجلة بخطية مالية تتراوح بين ألفي دينار (  2000د ) وعشرة أالف دينار (10.000د).

الفصل  :318يتم التتبع القضائي ألصحاب المشاريع وكذلك المهندسين المعماريين والمقاولين كل شخص
مكلف بتنفيذ أشغال مخالفة للتراتيب أو لالرتفاقات المتعلقة بموقع البناية أو علوها أو المساحة المزمع
بنائها أو التصفيف الواجب احترامه إذا كانت البناية محاذية لطريق أو لتجهيزات عمومية.
ويعاقب مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل بخطية مالية يتراوح مقدارها
ما بين خمسة آالف دينار ( 5 000د) وعشرين ألف دينـــــــار (20.000د).
الفصللل  :319ال تمنررع الرردعوى الجزائيررة مررن القيررام برراإلجراءات التأديبيررة ضررد المهندسررين المعمرراريين
والمهندسرين المرسرمين بجردول العمرادة لكرل مرنهم علرى السرواء  ،والخبرراء المسّراحين المرسرمين بالجردول
68

المع ّد من طرف وزارة التجهيز و البراعثين العقراريين و المقراولين ،كمرا أنهرا ال تمنرع اإلدارة القيرام بسرحب
التراخيص المسلمة لهم من طرفها.
الفصل  :320يكلف أعوان الشرطة العدلية المنصروص علريهم برالفقرات األولرى والثانيرة والثالثرة والرابعرة
مرن الفصررل العاشررر مررن مجلررة اإلجررراءات الجزائيررة ،بالبحرث وبمعاينررة كررل المخالفررات ألحكررام هررذه المجلررة
وتحريررر محاضررر فرري الغرررض تحرال علررى رئرريس البلديررة وعلررى الرروزير المعنرري وعلررى وكيررل الجمهوريررة
المختص ترابيا.
كما يكلف بالبحث وبمعاينرة المخالفرات ألحكرام هرذه المجلرة وبتحريرر محاضرر فري الغررض وإحالتهرا علرى
السلط المذكورة بالفقرة السابقة:
 األعوان المكلفون بمراقبة التراتيب البلدية. األعوان الفنيون المحلّفون والمكلّفون بالرقابة صلب الوزارة المكلفة بالتعمير. المهندسون التابعون لوزارة الفالحة المحلفون والمؤهلون للغرض. األعوان المحلفون والمؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالتراث. األعوان المحلفون والمؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالبيئة.الخبراء المراقبون المحلفون والمؤهلرون الترابعون للوكالرة الوطنيرة لحمايرة المحريط ولوكالرة حمايرة وتهيئرة
الشريط الساحلي .
الفصل  :321ال يمكن ألحكام هذه المجلة وكل النصوص الخصوصية المتعلقة بحماية الملك العمومي أو
باحترام االرتفاقات تعرقل ممارسة أي شخص له مصلحة في ذلك ،حقه في االلتجاء للمحكمة المختصة
لحماية حقوقه حسب القانون الجاري به العمل.
الفصللل  :322يقررع تبليررغ االسررتدعاء أو التنبيرره أو اإلعررالم المتعلررق بمختلررف المخالفررات المسررجلة حسررب
مقتضيات الفصل  200من هذه المجلة إلرى المخرالف برسرالة مضرمونة الوصرول أو عرن طريرق عردل منفرذ
للعنوان المنصوص عليه بملف رخصة البناء ،وفي صورة عدم وجود ملف طلب رخصة ،يتم التبليغ بمقر
الحظيرة عن طريق عون مؤهل من البلدية المعنية.
في صورة إستحالة التبليغ  ،يقع إيداع وتعليق نسخ منها بمقر البلدية المعنية  ،ويعتبر اإليداع أو التعليق أو
بمثابة االستدعاء أو التنبيه للمخالف.

الباب الرابع :في القواعد الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالتعمير
الفصل  :323بعد انقضاء أجل ستة أشهر من تاريخ إشهار قرار المصادقة علرى وثيقرة مرن وثرائق التعميرر
أو على عملية عمرانية منصوص عليها في هذه المجلة  ،ال يمكن الطعن بعدم القانونية لعيب في الشركل أو
في اإلجراءات باستثناء تلك المتعلقة بـعدم القيام بإجراءات االستقصاء العمومي.
الفصل  :324ال يمكن للسلطة التي اتخذت قرارا برفض منح إحدى التراخيص المنصوص عليها في هذه
المجلة والملغى الحقرا مرن قبرل المحكمرة المختصرة بحكرم نهرائي وبرات ،أن تررفض مجرددا مرنح الرخصرة
المذكورة وذلك إذا تم تأكيد طلب التررخيص خرالل ثالثرة أشرهر مرن تراريخ إعرالم صراحب الطلرب بررفض
الترخيص وبقطع النظر عن أي تغييرات في التشريعات أو التراتيب المعمول بها.
الفصل  :325يجب البت ،في أجل شهر ،في مطالب تأجيل تنفيذ أحد التراخيص المنصوص عليها في هذه
المجلة في صورة ما إذا كانت هذه المطالب مرافقة لدعوى إلغاء ترخيص.
الفصل  :326يمكن للهيئة القضائية المختصة أن تحكم ببطالن جزئي لرخصة البناء عندما تتعلق المخالفة
بجزء من المشروع.
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يمكن لرئيس البلدية بناء على طلب صاحب الترخيص ،أن يتخذ قرارا تعديلي وفق القرار النهائي للهيئة
القضائية .
ويجب تعليق قرار الترخيص المعدل بمقر البلدية لمدة ثالثة أشهر بعد إمضائه حسب التراتيب الجاري بها
العمل.
الفصل  :327على رئيس البلدية بمبادرة منه أو بطلب من الوالي أن يتّخذ وينّفذ قرار في هدم مبنى غير
قابل للتسوية وتم بنائه برخصة بناء ت ّم إلغاؤها بموجب حكم نهائي صادر عن الهيئة القضائية المختصة.

الباب الخامس :أحكام انتقالية
الفصل  :328ال تنطبق أحكام هذه المجلة على أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية المعدة
والمصادق عليها نهائيا من طرف مجالس الجماعات المحلية المعنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ
دخول هذه المجلة حيز التنفيذ.
الفصل  :329تتمتع أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية المصادق عليها قبل دخول هذه المجلة
حيز التنفيذ ،بنفس آثار المصادقة على أمثلة التنمية العمرانية البلدية ومشاريع التنمية العمرانية التشاورية
المنصوص عليها بهذه المجلة .
وتخضع للمراجعة أو للتعديل طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في هذه المجلة.
ال يجب أن يؤثر تعديل مثال التهيئة العمرانية ومثال التهيئة التفصيلي على التصميم العام للمثال.
الفصل  :330تبقى أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية المصادق عليها قبل دخول هذه المجلة
حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين مراجعتها.
أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية المصادق عليها قبل دخول هذه المجلة حيز التنفيذ والتي تهم
المناطق التي تمت تغطيتها بنظام بلدي تبقى سارية المفعول إلى حين مراجعتها.
الفصل  :331تطبق مقتضيات هذه المجلة على التقسيمات التي لم يصادق عليها بعد.
الفصل  :332تطبق أحكام هذه المجلة المتعلقة بتراخيص البناء على مطالب رخص البناء الجاري
دراستها والتي لم تعرض بعد على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل  276من هذه المجلة عند
تاريخ دخولها حيز التطبيق.
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شرح أسبــــــــــــــاب
يندرج مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير الجديد في إطار تكريس مجموعة من المبادئ واإلصالحات
التي من شأنها أن تضفي الطابع الشمولي واالندماجي لسياسة التخطيط العمراني سواء على المستوى االجتماعي

أو االقتصادي بما يم ّكن من تحقيق التوازن بين الجهات وضمان التكامل والتناسق في تركيز المشاريع الكبرى
مضي أكثر من عشرين سنة على
للبنى األساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية .حيث أنه وبعد
ّ
تطبيق مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد  122لسنة  1994المؤرخ في  28نوفمبر 1994

وجميع النصوص التي تممتها ونقحتها ،برزت محدودية أحكامها في تنظيم المجال الترابي والعمراني للبالد وعدم
تالؤمها مع المتغيرات والمعطيات العمرانية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة مما جعل أغلب المدن التونسية

تشكو من عدة نقائص على مستوى تخطيطها والتصرف في فضائها العمراني.
وتتجلى محدودية هذه األحكام خاصة في النقاط التالية :

 .1عدم وجود هياكل مختصة تعنى بوضع سياسة وطنية للتنمية الترابية والتعمير تمكن من ضبط الخيارات

الكبرى للتنمية الترابية والتخطيط العمراني االستراتيجي المستدام  ،وضمان التناسق بين مختلف برامج التنمية

والتهيئة والتجهيزات،

 .2غياب النظرة اإلستشرافية في تصور سياسة المدينة بمختلف مقوماتها وتوفير اآلليات الالزمة للنهوض بها
وتكريس مفهوم المدن الجديدة الذي من شأنه تحسين مردوديتها وظروف العيش بها وتنميتها المستدامة،

 .3غياب هياكل مختصة تعنى بدراسة الخيارات الكبرى لتهيئة المدن وتركيز المشاريع المهيكلة بها والتنسيق بين
البلديات المتجاورة خاصة بالتجمعات العمرانية الكبرى بخصوص برمجة التجهيزات في المناطق المتجاورة
وتنفيذها وبتنظيم التنقالت الحضرية والتصرف األمثل في المجال الترابي،

مما ّأدى إلى عدم
 .4عدم نجاعة اآلليات المتعلقة بالجانب العقاري باعتباره أداة أساسية لنجاح سياسة التعمير ّ
التحكم في الرصيد العقاري وضعف نسب تنفيذ المشاريع المدرجة بأمثلة التهيئة العمرانية مما أدى إلى استفحال
انية للمدن
ظاهرة ّ
التمدد العمراني على حساب األراضي الفالحية ،وتشتّت النسيج العمراني وضعف الهيكلة العمر ّ
واختالل وظائفها،

 .5طول إجراءات المصادقة على ملفات التقسيمات ورخص البناء وتعدد الوثائق المكونة للملفات المتعلقة بها مما
أدى إلى تعطيل االستثمار واستفحال ظاهرة البناء الفوضوي،

 .6إشكالية تمويل التعمير التي نتجت عن غياب أحكام مالية تضمن تطبيق مبدإ العدالة الذي يستوجب مساهمة
المنتفع من عملية التعمير على قدر المنفعة مما يوفر اإلمكانيات المالية للجماعات المحلية لتنفيذ أمثلة

التهيئة العمرانية و تفعيل الشراكة والمساهمة من طرف المواطنين.

وبناء على ما سبق ذكره ،أصبح من الضروري مراجعة اإلطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لمجال التعمير

لتكريس المبادئ الجديدة التي أقرها الدستور وخاصة منها إرساء نظام الالمركزية والحوكمة الرشيدة والتدبير الحر

والديمقراطية التشاركية بما يم ّكن من تفادي اإلشكاليات المعروضة واالستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة من

تحسين إلطار عيش المواطن وايجاد التوازن بين مختلف وظائف المدينة والتشجيع على االستثمار والشراكة بين
القطاع العام والقطاع الخاص وجعل التهيئة أداة لدفع التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل:
-

تبسيط اإلجراءات واختصار آجال إعداد أدوات التخطيط العمراني ودراسة ملفات التصرف العمراني

والبت فيها،

 تفعيل دور الجماعة المحلية ومكونات المجتمع المدني في وضع خيارات تهيئة المدينة والتصرف فيفضائها العمراني باعتماد منهجية تشاركية في إعداد أدوات التخطيط والبرمجة العمرانية،

 -وضع آليات عملية لتمويل التهيئة العمرانية بما يضمن تنفيذ مقتضياتها ،

 مالءمة وثائق التخطيط الترابي والعمراني للمعايير الدولية على غرار مقاييس االستدامة والتحكم فيالطاقة والمحافظة على البيئة...

وفي هذا اإلطار يتنزل مشروع القانون المعروض المتعلق بالمصادقة على مجلة التعمير التي تضبط قواعد
التنظيم األمثل للمجال الترابي واستغالله وبرمجة البنية التحتية والتجهيزات واألنشطة االقتصادية ولتصميم المدن
وتخطيطها وتنميتها بصورة متناغمة لغاية:
 تشجيع ظهور دينامكية جديدة للتنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة ،تضمن التوازن بين الجهات وتدعمالتماسك االجتماعي والترابي من خالل وضع سياسة حضرية جديدة،

 التحكم في التوسعات العمرانية وحماية المواقع الطبيعية والثقافية واألراضي الفالحية،-

ضمان االستغالل الرشيد للموارد الطبيعية والحد من تأثير التعمير على البيئة لضمان السالمة والصحة

العامة،

 ضمان التوزيع المتوازن للمناطق العمرانية والريفية ،في إطار التنسيق بين التنمية االقتصادية والتنميةاالجتماعية والتوازن البيئي ،من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حق المواطن في بيئة سليمة.

ولهذا الغرض ،تم التنصيص صلب المجلة المعروضة على ما يلي:

 -1إقرار هياكل إدارية تعنى باإلشراف والمتابعة في مجالي التعمير والتهيئة الترابية على المستوى الوطني
واإلقليمي والجهوي ،بما في ذلك وكاالت التعمير المكلفة بالدراسات ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى،

 -2إقرار مخططات للتهيئة الترابية والتعمير على المستوى الوطني واإلقليمي والجهوي ،تضبط توجهات
التنمية المستدامة (موضوع الكتاب األول)،

 -3ضبط المبادئ والقواعد العامة والخصوصية للتعمير وللتخطيط العمراني وآليات التحكم العقاري وعمليات
التهيئة العمرانية (موضوع الكتاب الثاني)،

 -4ضبط القواعد المتعلقة بالبناء فيما يتعلق بتراتيب البناء وشهادتي الصبغة ورخصتي البناء والهدم
(موضوع الكتاب الثالث) ،

 -5ضبط العقوبات وطرق فض النزاعات واألحكام االنتقالية (موضوع الكتاب الرابع).
ذلك هو موضوع مشروع القانون المعروض.

