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 مقدمة

يعتبر حق الملكية حقا مقدسا رعته المواثيق الدولية، ونصت عليه الدساتير الوطنية، 

ال يجوز المساس به أو مصادرته إال وفق الضوابط القانونية والشروط الموضوعية، ومن 

هذا المنطلق فإن الدولة وغيرها ممن يعمل في إطار المصلحة العامة والمنفعة العامة، 

ي يحددها القانون، من امتياز السلطة العامة، وهكذا يضعها القانون تستفيد ضمن الحدود الت

فوق األفراد، للتمتع بالحق في االحتالل ونزع الملكية العقارية، في مقابل تقديم تعويض 

 عادل. 

 أقر يهم المغرب، قانوني نص أول 1906لسنة  الخضراء الجزيرة ةاتفاقيوتعتبر 

المادتين صياغة خالل من حق نزع الملكية بمبدأ
1 

 .االتفاقية من 114و  113 

 في المذكورة الحاالت في الضروري، من كان إذا " أنه على 113 المادة حيث نصت

 الممتلكات هذه نزع ملكية يتم أن فيمكن العقارات، بعض احتالل ،112 إلى 106 من المواد

وما يليها،  114التي أشارت إليها المواد  "للقواعد ووفقًا العادل للتعويض المسبق بالسداد

 في ارتباط بتحقيق المنفعة إال ال مجال لنزع الملكية"على أنه  114بحيث صرحت المادة 

 .."إداري بعد القيام ببحث الحاجة بقدر العامة،

وبعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب، ومن أجل تمكين السلطات الفرنسية من 

ةدوريذات المنفعة العامة، نصت القيام ببعض األعمال 
2

األعظم الصدر 
3

محمد المقري،  

الملكية، لفائدة الدولة المغربية، من أجل تنفيذ على إمكانية نزع ، 1912بتاريخ فاتح نونبر 

  .األشغال العمومية بالمغرب

تم إصدار ظهير 1914في سنة 
4

 من يتألف النص الذي ، هذا1914 غشت 31 

 نزع الملكية إلى اللجوء تنظم التي الشروط تحدد مادة، 28 إلى مقسمة فصول خمسة

                                                      
1
 - Art. 113. Si, dans les cas mentionnés aux articles 106 à 112, il était nécessaire d'occuper certains immeubles, 
il pourra être procédé à leur expropriation moyennant le versement préalable d'une juste indemnité et 
conformément aux règles suivantes. ACTE GÉNÉRAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 
D'ALGECIRAS. 
  - Art. 114. L'expropriation ne pourra avoir lieu que pour cause d'utilité publique et qu'autant que la nécessité 
en aura été constatée par une enquête administrative dont un règlement chérifien, élaboré avec l'assistance 
du Corps Diplomatique, fixera les formalités. ACTE GÉNÉRAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE  
D'ALGECIRAS. 
2 - Circulaire du Grand Vizir aux Gouverneurs, Caids et Cadis. BULLETIN Officiel n° 1 du 1/11/1912: 

« En plus des dispositios qui précèdent, et dans le but de favoriser la prompte exécution des Travaux Publics 
au Maroc, le Maghzen a décidé que, dorénavant, les acquéreurs d’immeubles devront, pour obtenir la 
validation de leurs contrats par les autorités chérifiennes commises à cet effet, souscrire une déclaration 
notariée aux termes de laquelle il s’engageront à céder à l’Etat Marocain, les emprises qui deviendraient 
nécessaires à l’exécution des travaux publics ». voir annexe page   75. 

، وشهد تطورا ملحوظا في القرن التاسع عشر ميالدي، وانتهى مع بني مرين منصب سياسي في المغرب األقصى استحدثه آخر سالطين - 3

 .، دور مستشار الملكيشبه هذا الدور. واستقالل المغرب الحماية الفرنسية نهاية
العمومية، الصادر في  للمصلحة مؤقتا واشغالها بعوض الملكية نزع شأن في(  31/08/1914)  1332 شوال 9 بتاريخ شريف ظهير - 4

 .28/09/1914بتاريخ  74الجريدة الرسمية عدد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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المسطرة  ثم التملك بعوض، أو تسبقها التي المسطرة اإلدارية أو العامة المنفعة ألسباب

 وغير ذلك. الملكية، ونقل والتعويض، والحيازة، القضائية،

 القصور أوجه قصد معاجة آخر، ظهير نشر إلى نصت الحاجة عاًما 37 وبعد

فجاء ظهير .التي سبقته التشريعات في والتجاوزات
5

 يتألف الذي النص هذا 1951أبريل  3 

 أربعة وخمسين فصال. من عشرة أجزاء مقسمة على

صدر ظهير 1982وفي سنة 
6

 أربعة على7.81 رقم القانون ، ويشتمل1982ماي  6 

مخصص  الثانيوالجزء  العامة، المنفعة ألجل لنزع الملكية مخصص الجزء األول أجزاء،

 القيمة، أما الجزء الرابع والجزء الثالث مخصص للتعويض عن زائد لالحتالل المؤقت،

. فصال 70 على تحتوي أبواب 8 إلى مقسمة وهي والتطبيقية، االنتقالية لألحكام فخصص

 مجموعة من لتحديد في نفس الجريدة الرسمية، 7.81للقانون  التطبيقي المرسوم نشر ثم

 فصال. 12في  التنظيمية اإلجراءات

، انصب حول 1951و  1914وجدير بالذكر، أن اهتمام المشرع من خالل ظهيري 

أصحاب الحقوق المنزوعة ملكيتهم، قصد تحديدهم، واالتصال بهم قصد إتمام عملية نزع 

الملكية
7

فكان التركيز على  1981في إجراءاتها، أما مع ظهير  كبير تأخير إلى أدى ، مما

الملكية عقارا أو حقا عينيا، بدل األفراد الذين قد يتغير وضعهم بين الحين  موضوع نزع

 واآلخر. وبالتالي صارت الحيازة بقوة القانون شريطة تعويض المالك/المالك وأصحاب

(وجد/وا إن) الحقوق
8
. 

المشار إليها أعاله، ال يفوتنا أن نشير  وباإلضافة إلى القوانين الخاصة بنزع الملكية

 رقم القانونإلى 
9

على نزع بالتعمير، والذي تنص بعض مقتضياته  المتعلق 012.90

لى التعويض عن الضرر الذي قد يصيب المنزوع عقاره أو الحق العينيعو ،الملكية
10
الذي  

 يستأثر به.

                                                      
 األمالك وإحتالل العمومية المصلحة ألجل الملكية نزع في -(  03/04/1951)  1370 عام الثانية جمادى 26 بتاريخ شريف ظهير - 5

 .11/05/1951بتاريخ  2011مؤقتة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد  بصفة
 ألجل الملكية بنزع المتعلق 7.81 رقم القانون بتنفيذ( 1982 ماي 6) 1402 رجب من 11 في صادر 1.81.254 رقم شريف ظهير - 6

 .15/06/1983بتاريخ  3685المؤقت، الصادر في الجريدة الرسمية عدد  وباالحتالل العامة المنفعة
على مساطر خاصة لنزع الملكية أشار إليها روسي ميشال وآخرون باإلضافة إلى ماسبق هناك مجموعة من القوانين والتي كانت تحتوي  - 7

 :في كتاب القانون اإلداري المغربي، للتعمق أكثر يمكن الرجوع إلى
MICHEL ROUSSET et autres, DROIT ADMINISTRATIF MAROCAIN , Imprimerie Royale, RABAT, 1984, 
page 480. 
8 - Mohamed BOUFOUS, L'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc (dans le cadre de la loi 
7/81), Publié le 31/03/2010, sur https://www.legavox.fr/blog/blog-maitre-boufous/? Consulté le 6 novembre 
2019 à 09 : 48. 

بالتعمير،  المتعلق 012.90 رقم القانون بتنفيذ (1992 يونيو 17) 1412 الحجة ذي من 15 في صادر 1.92.31 رقم شريف يرظه - 9

 15/07/1992 بتاريخ 4159 عدد الرسمية الصادر في الجريدة
 القانون يخولها مباشرة سلطة هو العقاري العيني الحق: " العينية فإن الحقوق بمدونة المتعلق 39.08 رقم من القانون 8 حسب المادة - 10

 يقوم الذي الحق: "من نفس المدونة  9 ويعتبر حقا أصليا حسب المادة ."تبعيا أو أصليا العيني الحق ويكون معين، عقار على معين لشخص
االنتفاع؛  العقارية؛ حق والتحمالت االرتفاق الملكية؛ حق حق: هي األصلية العينية والحقوق .إليه يستند آخر حق أي إلى حاجة غير من بذاته

 المنشأة العرفية والتعلية؛ الحقوق الهواء الزينة؛ حق الحبس؛ حق األمد؛ حق الطويل الكراء السطحية؛ حق االستعمال؛ حق العمرى؛ حق حق

https://www.legavox.fr/blog/blog-maitre-boufous/
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وتنبني عملية نزع الملكية ألجل المنفعة العامة
11

على مرحلتين أساسيتين المرحلة  ،

اإلدارية والمرحلة القضائية
12
. 

أما المرحلة اإلدارية فتبتدئ باإلعالن
13

عن المنفعة العامة بموجب مقرر إداري  

، وإذا لم يعين هذا المقرر األمالك التي يشملها نزع 7.81من القانون  6حسب الفصل 

يدعى بمقرر التخلي الملكية، وجب القيام ببحث إداري، يليه مقرر إداري
14

يتم فيه تعيين  - 

يصدر في الجريدة الرسمية داخل أجل سنتين تبتدئ من  -األمالك التي يشملها نزع الملكية 

تاريخ نشر المقرر القاضي بإعالن المنفعة العامة، وإال تقرر تجديد هذا األخير حسب الفصل 

 .من نفس القانون 7

عدم توصل : إليها في مجموعة من الحاالت منهاأما المرحلة القضائية فيتم اللجوء 

خير فض هذا األة نازع الملكية والمنزوع ملكيته إلى نقل الملكية بشكل ودي؛ إذا رالجه

األشغال؛ أو إذا كان مالك العقار غير معروفين أو كانت هذه  تمكينها من حيازة العقار لبدء

 .العقارات موضوع نزاعات قضائية

فإن مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة، تنتهي بحصول وفي كلتا الحالتين، 

مما يجعلنا . المنزوع ملكيته على تعويض يجبر الضرر الذي أصابه جراء هذه العملية

 : نتساءل حول

 

ق بني املصلحة يتوف ال  ومتطلبات مسطرة التعويض عن معلية نزع امللكية لأجل املنفعة العامة

 امللكية اخلاصةالعامة وحامية احلق يف 

 

 
                                                                                                                                                                             

 في يستند وإنما بذاته، يقوم ال الذي الحق : "بكونه التبعي العيني فعرفت الحق 10 أما المادة .التنفيذ حيز القانون هذا دخول قبل صحيح بوجه
 .الرسمية الحيازي؛ الرهون االمتيازات؛ الرهن  : هي التبعية العينية والحقوق. به للوفاء ضمانا ويكون شخصي، حق وجود على قيامه

خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية ألجل المنفعة العامة، الصادر عن وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة  دليل - 11

 .3ص، ص 2018العمومية، 

مرادفة لفكرة المصلحة العامة وبذلك فهي مناقضة تماما لفكرة المصلحة الخاصة، إذ يمكن تعريف األعمال التي  "  :المنفعة العامة - 12
المنعة العامة باألعمال التي ترمي إلى خدمة المجتمع سواء كان ذلك بطريق مباشر كنزع ملكية عق ار إلنشاء مستشفى أو طريق    تستهدف

عام، أو بطريق غير مباشر كنزع ملكية عق ار إلق امة سف ارة دولة أجنبية، إذ أن ذلك سيعود بالنفع على المجتمع عن طريق مبدإ المعاملة  
عن سعاد المعروفي، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية، منشورات المجلة المغربية لألنظمة ، "بالمثل

مطبعة أطلس الشرق، " نزع الملكية للمنفعة العامة"، نقال عن عبد الحكم فودة 315، ص 2018، 5القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 

 .55ص ، 1992 القاهرة،
 بأن إعالن بمثابة التهيئة تصميم على بالموافقة القاضي النص يعتبر: بالتعمير المتعلق 012.90 رقم من القانون 28 وحسب المادة - 13

 .أعاله 19 المادة من 12و 6و 5و 4و 3 البنود في عليها المنصوص التجهيزات إلنجاز الالزمة بالعمليات القيام تستوجب العامة المنفعة
 تصميم على بالموافقة القاضي النص نشر تاريخ من يبتدئ سنوات 10 أجل انقضاء عند العامة المنفعة إعالن على المترتبة اآلثار وتنتهي
 ...".الرسمية الجريدة في التهيئة

  .77  انظر نموذج لمقرر التخلي في الملحق ص - 14
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 وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية المتمثلة في:

  ؟تعويض عن عملية نزع الملكيةالمبادئ العامة للماهية 

 وماهي آثاره؟ ؟المرحلة اإلدارية خاللالتعويض  كيف يتم تحديد 

 ؟ المرحلة القضائية خاللالتعويض  كيف يتم تحديد و 

 

باإلشكالية المطروحة، واإلجابة عن األسئلة المتفرعة عنها، نقترح ولإلحاطة 

 :التصميم التالي

 

 تعويض عن عملية نزع الملكيةالمبادئ العامة للول:  المطلب األ
 تعويض عن عملية نزع الملكيةالضوابط الفقرة األولى: 

 تعويض عن عملية نزع الملكيةالاستثناءات الفقرة الثانية: 
 الثاني: تحديد التعويض في إطار المرحلة اإلدارية و آثاره  المطلب

 التعويضحديد تالفقرة األولى: الجهة المكلفة ب
 لجنة التقييمطرف الفقرة الثانية: اآلثار المترتبة عن تحديد التعويض من 

 تحديد التعويض في إطار المرحلة القضائية: المطلب الثالث
 طرف القاضي تحديد التعويض من الفقرة األول:

 بعض المساطر الفرعية للحصول على التعويض الفقرة الثانية:
 في إطار تنفيذ المقررات القضائية الوثائق الالزمة للحصول على التعويض ة:لثالفقرة الثا
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 تعويض عن عملية نزع الملكيةول: المبادئ العامة للالمطلب األ
بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة على مجموعة من الضوابط  المتعلق 7.81نص القانون 

بالتعويض عن الضرر الذي يلحق المنزوعة ملكيته إلى جانب خصائص الضرر التي الخاصة 

غير أن مجال . ن االعتبار للحكم باستحقاق التعويض المذكورييأخذها القاضي اإلداري بع

 .لعامة اليخلو من استثناءاتألجل المنفعة ا تعويض عن عملية نزع الملكيةال
 تعويض عن عملية نزع الملكيةالضوابط الفقرة األولى: 

ألجل المنفعة العامة بضرر يصيب صاحب الحق  تعويض عن عملية نزع الملكيةيرتبط ال

المنزوع، فماهي خصائص التعويض المستحق؟ وما هي خصائص الضرر المستوجب 

 ؟للتعويض
  التعويضأوال: خصائص 

 والتعويض الشامل والعادل يجب أن  :يكون التعويض شامال للضرر وعادال أن

بحيث إذا كان العقار المنزوع ملكيته يحتوي على  .قدان الملكيةيجبر الضرر الناجم عن ف

منشآت وأغراس فإن القاضي يعين عادة في حكمه التعويض الخاص باألرض من جهة، ثم 

لب منه ذلكطالتعويض الخاص بالمنشآت أوالبنايات واألغراس متى 
15
. 

 إذا لم " على أنه الذي ينص  30الفصل  بالرجوع إلى :أن يكون التعويض نقدا

ذوو الحقوق بأنفسهم، وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق اإليداع يعرف 

، غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتم ا، يستشف أن التعويض يجب أن يكون نقد"والتدبير

 :التعويض عينا، كمثال على ذلك
  إذا كان يشغل  : "والذي نص على أنه 7.81من القانون  22الفصل

يتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على إثر البحث العقارات المنزوعة ملك

أو مقيدون بصفة قانونية في السجالت  10اإلداري المنصوص عليه في الفصل 

العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند االقتضاء 

  ".تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن
  التعويض ال يدفع  : "...والذي ينص على أن 7.81من القانون  41الفصل

 .إذا كان المنزوعة ملكيتهم يملكون أراضي كائنة بقطاع سقوي أو مقرر سقيه
وحينئذ تسلم لمن يهمهم األمر دون بحث رخصة بأخذ الماء وفق مقاييس سقي 

العقارات المعنية وال يلزم المنزوعة ملكيتهم بدفع الوجيبة السنوية عن استعمال الماء 

 .تعويض عن عملية نزع الملكيةما لم يبلغ مجموع الوجيبات مبلغ ال
  الحالة التي يرى فيها المنزوع ملكيته أن يبادر بالمطالبة من السلطات

إجراء مبادلة( أو العكس)نازعة الملكية 
16

عقاره موضوع النزاع وبين عقار  بين 

آخر في ملكيتها له نفس مواصفات عقاره، خاصة وأن التعويض في إطار نزع 

الملكية ليس بثمن للبيع
17
. 

                                                      
، 9لدعوى التعويض اإلدارية، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد   اإلجراءات المسطريةالمصطفى الحالمي،  - 15

 .57ص .1996اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم اإلدارية، 
 .74انظرنموذج مبادلة الملحق ص  - 16
 .346 مرجع سابق، ص ، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية،سعاد المعروفي - 17
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  يؤخذ على إطالقه  هذا الشرط ال :العقار ، حسب قيمةلتعويضيحدد قدر اأن

بحيث أن التعويض ال يجب أن يتجاوز القيمة التي بلغها العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو، 

إعالن المنفعة العامة لألمالك التي ستنتزع ملكيتهاتبليغ مقرر 
18

عمال بالفقرة الثانية من   ،

الزيادات في تحديد هذه القيمة عناصر دون أن تراعى  ،من قانون نزع الملكية 20الفصل 

بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة
19
. 

يغير التعويض، عند االقتضاء، باعتبار ما يحدثه اإلعالن عن األشغال يمكن أن "غير أنه 

أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها
20

بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع  

ملكيته
21
. 
  مما الشك فيه أن الحكم بنقل الحيازة  :نقل الحيازة علىأن يكون التعويض سابقا

 22إلى السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها ال يمكن أن يصدر من الناحية القانونية
إال إذا 

أودع بكيفية سليمة في  وقع دفع التعويض االحتياطي المحدد من طرف لجنة التقويم أو

والتدبيرصندوق اإليداع 
23
وفي إطار القواعد العامة فإن امتناع اإلدارة عن دفع التعويض  .

االحتياطي أو النهائي كما حدده المشرع قد يؤدي إلى مساءلة السلطة النازعة للملكية في 

من ق.ل.ع 79إطار الفصل 
24
. 

 خصائص الضرر ثانيا:
الضررالتي تسم خصائص ال اتفق الفقه على مجموعة منولقد 

25
على أساسها التي و ،

 :وهي كما يلي ،ب التعويضستوجي

 وهو الضرر الذي تحقق  :والمحققض إال الضرر الحالي يجب أال يشمل التعوي

إذن احتساب  وبالتالي ال يمكن، ليس الضرر الذي قد يحدث أو ال يحدثوعلى أرض الواقع،  

التكهن بإمكانية ونطاق حدوثه لجبر مثل هذا الضرر أمام صعوبة أي تعويض
26
وهذا ما  .

محكمة  –عن المجلس األعلى  1958فاتح يوليوز صادر بتاريخ   15/58عدد  قرارال  زكاه

الضرر الذي  حين تناوله لخصائص، 58/440في الملف اإلداري عدد  حاليا –النقض 

بأن الضرر الذي يمكن من نزعت منه الملكية للمنفعة : " صرح يستحق التعويض، حيث

العامة أن يطال به هو المبني على العناصر الناتجة عن االستعمال الحالي والمقرر لألرض 

المنزوعة ملكيتها، فال يحق للمالك أن يطلب تعويضه عن أرضه التي تستعمل للفالحة 

                                                      
18 - Michel Rousset et autres, idem, pages 491. 

أو تبليغ مقرر إعالن المنفعة " مقرر التخلي"غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر  -19

بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب األمر العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إلى الحكم 

ة بالحيازة، فإن القيمة التي يجب أال يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع ألحد هذه المقاالت بكتابة ضبط المحكم

 .7.81من القانون  20حسب الفقرة من المادة  .اإلدارية
 .ضمن الفقرة الثانية، من المطلب الثالث من هذا العرض التعويض عن فائض القيمة أو ناقصها :أوال:  انظر -20

 .7.81من القانون  20الفرة الرابعة من الفصل   21
ليغ أو إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها ال يمكن أن تتم إال بعد استيفاء إجراءات التب: " 27الفصل  - 22

 ."ودفع التعويض االحتياطي أو إيداعه 26النشر المنصوص عليها في الفصل 
 .344سعاد المعروفي، مرجع سابق، ص  - 23
 .345سعاد المعروفي، مرجع سابق، ص  - 24

25  -«  l’indemnité ne doit couvrir que le dommage actuel et certain causé directement par l’expropriation ; le 
dommage doit en outre résulter de l’atteinte à une situation juridiquement protégée ». MICHEL ROUSSET 
et autres, DROIT ADMINISTRATIF MAROCAIN , Imprimerie Royale, RABAT, 1984, page 491. 

المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص رقم أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،  - 26

 .276ص . 2017 .3
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أن يؤسس عليها التعويض هي بالتمسك بأنها كانت ستخصص للبناء، فالقيمة التي يجب 

"القيمة الفعلية للعقار
27
. 

 ويقصد به ذلك الضرر الذي يكون نتيجة :التعويض ال يشمل إال الضرر المباشر 
مباشرة لنشاط متصل اتصاال مباشرا بنشاط مرفق عام

28
إن الضرر الواجب ف ،وبالتالي . 

التعويض ال يشمل تعويضه هو الضرر الناجم مباشرة عن نزع الملكية، وهذا يعني أن 

وبمعنى آخر فإن قاضي الموضوع  .الخسارة التي لحقت المنزوع ملكيته بطريقة غير مباشرة

المكلف بإصدار حكم بنزع الملكية ال يحكم إال على الضرر الذي قامت بشأنه عالقة سببية 

بين التجريد من حق الملكية والضرر الناتج عن ذلك التجريد
29
وقد اعتبرت المحكمة  .

في الملف عدد  1996ماي  30ت بتاريخ 9/96/10اإلدارية بمكناس في الحكم عدد 

ت بين الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الالئق وبين شركة حي هللا، أن من 10/94/10

أن ما : " قبيل الضرر المباشر الذي يستوجب التعويض عن الفقدان الجبري للملك مصرحة

عى عليها من ضرر نتيجة فقدانها الجبري لملكها كان السبب الوحيد فيه هو نزع لحق المد

"الملكية إذ لو لم يكن وجود لمسطرة نزع الملكية ما كان للضرر أن يحصل
30
. 

 ذلك الضرر الذي " يمكن تعريف الضرر المادي بكونه :أن يكون الضرر ماديا

قيمة ماليةيمكن لمسه أو تحديده بصفة ملموسة وإعطاؤه بالتالي 
31

ومن المالحظ أن  ".

من  20المشرع المغربي لم ينص صراحة على وجوب وجود ضرر مادي في الفصل 

، ورغم ذلك فالقضاء، حتى يستحق المنزوع ملكيته التعويض عنه7.81القانون 
32

في  

بحيث يدرك المتضررون صعوبة تقديره، مما يجعلهم يكتفون  –أحكامه كرس هذا التوجه 

بالمطالبة بالتعويض عن جميع الضرر المادي
33

بعكس المشرع الفرنسي والذي اشترطه  -

صراحة حتى يكون الضرر قابال للتعويض
34
.   

 تعويض عن عملية نزع الملكيةالاستثناءات الفقرة الثانية: 
إال مقابل تعويض، وقد فرض المشرع على اإلدارة أن ال يتم نزع الملكية للمنفعة العامة 

أن " غير  .تقوم في المرحلة األولى بتقييم العقار أو العقارات التي ستنزع ملكيتها قبل التعويض

ذلك ال يعني أن كل القرارات المتعلقة بالحد من االنتفاع من ملكية العقار يمكن أن تكون موضوع 

قد يرتب قيودا على حق الملكية تستمر لمدة عشر  12.90تعويض ما دام أن قانون التعمير 

سنوات الذي هو أجل تنفيذ التصميم وقد يمنع منح أي تعويض أو ينص على مساهمة المنزوعة 

                                                      
 .277قرار أشار إليه أحمد أجعون، مرجع سابق، ص  - 27

، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية، (3)حسن صحيب، القضاء اإلداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في اإلدارة والقانون  -28

 .95ص  .2019ماي  
القانونية  سعاد المعروفي، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية، منشورات المجلة المغربية لألنظمة - 29

 .342ص .2018، 5والسياسية، العدد الخاص رقم 
 .280أحمد أجعون، مرجع سابق ص  -حكم أشار إليه  - 30
 .606، ص 1988روسي ميشال وآخرون، القانون اإلداري المغربي، المطبعة الملكية،  - 31
، المشار إليه  قضية عبد السالم مغوس ومن معه 6/11/379في الملف اإلداري رقم  18/04/2013الصادر بتاريخ  926الحكم عدد  - 32

 .11ص  46 الحقا في اإلحالة رقم
 .282أحمد أجعون، مرجع سابق ص  - 33

34
 - Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour 

cause d’utilité publique : …Article 11 : « Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du 
préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ».  Décision n° 2010 – 87 QPC, Article L. 
13-13 du code de l’expropriation, Réparation du préjudice résultant de l’expropriation, Dossier documentaire, 
page 4. Source : services du Conseil constitutionnel © 2010 . 
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وفق ما كما تناولها القضاء ملكيته مجانا في بعض الحاالت، وعليه سنتطرق إلى هذه النقط 

يلي
35

": 

 تعويضأوال: التوجه القضائي بعدم استحقاق ال
 عدم التعويض عن الرقابة - أ

يعتبر المرسوم الموافق بموجبه على تصميم التهيئة إعالنا عن المنفعة العامة فقط، 

وبالتالي فهو يمثل وضعية قانونية يترتب عنها غل يد المالك عن إجراء بعض التصرفات على 

سنوات يعتبر سابقا  10بة داخل اغير أن المطالبة بالتعويض عن الرقسنوات،  10عقاره طيلة 

ألوانه
36
: 

 نته والتي بانتهائها يسترد صاحب األرض ملكه فور انتهاء آثار أن المدة لم ت طالما

تصميم التهيئة
37
. 

 وطالما أن تصميم التهيئة لم يفعل عن طريق سلوك نزع الملكية. 

 1438، ففي الحكم عددد االجتهاد القضائي في مجموعة من األحكامأكده وهذا ما 

 ،2001/121في الملف اإلداري رقم  2003- 12 – 11الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 

أن مجرد التخصيص ال يعطي الحق للمالك في المطالبة بالتعويض ما لم بتم " أكدت هذه األخيرة 

تفعيل تصميم التهيئة عن طريق نزع الملكية، فالتخصيص يعتبر مجرد حلقة من حلقات مسطرة 

بالتالي فإن إمكانية الحكم بالتعويض عن قيمة البقع األرضية المخصصة إلحداث نزع الملكية و

التجهيزات العامة ال تتحقق إال بتفعيل هذه المسطرة وفي حالة عدم تفعيلها طيلة العشر سنوات 

من قانون التعمير  28تصميم التهيئة، فإن المالك يستعيدون طبقا للمادة التي تسري خاللها آثار 

 .ي أراضيهم فور انتهاء هذه اآلثارالتصرف ف

وحيث إنه تأسيسا على ذلك، فإن المطالبة بالتعويض عن قيمة القطعة األرضية موضوع 

النزاع، المخصصة حسب تصميم التهيئة إلحداث مؤسسة تعليمية، دون ثبوت احتاللها ماديا من 

ق ما ذكر، طلبا سابقا قبل اإلدارة المعنية أو سلوك مسطرة نزع ملكيتها، يعتبر في غياب تحق

ألوانه ومن ثم يتعين الحكم برفضه
38

."   

خالصة القول، أن مجرد التخصيص ال يعطي الحق للمالك في المطالبة بالتعويض
39
. 

 
 عدم التعويض عن الحرمان من االستغالل - ب

إن التخصيص الذي يطال العقارات المبرمج فوقها التجهيزات أو المرافق العمومية ال 

من االستغالل السابق، رغم القيود التي انصبت ( سنوات 10خالل )يفضي إلى حرمان المالك 

                                                      
بتاريخ المكتبة القانونية العربية ، مقال منشور بنـزع الملكيـة ألجـل المنفعــة في ظـــل قوانــــيــن التعـمــــيـــر، محمــد الــنـجـاري  - 35

 .23:15على الساعة  08/11/2019تم االطالع عليه بتاريخ  18/10/2017
 https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_18.html 

، دراسة "االثار القانونية لتصميم التهيئة بين النص القانوني و العمل القضائي"الوكالة القضائية للمملكة، وزارة االقتصاد والمالية،  - 36

 .62ص   .2013فقهية مدرجة بالتقرير السنوي لنشاط الوكالة القضائية للمملكة 
 .12.90من القانون  28المادة  - 37
 .62حكم أشار إليه تقرير الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق ص   - 38
 .62، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكة - 39
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عليه جراء تصميم التهيئة، دون إقامة البناء أو استغالله استغالال يعوق إنجاز التجهيزات المقررة 

صميمفي الت
40
. 

غير أنه، وبعد عشر سنوات يسترد صاحب الملك بشكل تلقائي عقاره وبقوة القانون، إال 

إذا ثبت أن اإلدارة حرمته من هذا االسترداد أو أعاقته، بحيث نكون أمام اعتداء مادي، يستوجب 

استحقاق التعويض عن الحرمان من االستغالل والتعويض عن الرقابة
41
. 

 غ الصادر عن المحكمة اإلدارية37/2000/3ويمكن االستدالل بحيثيات الحكم عدد 

حيث إن : " غ والتي جاء فيها66/99/3في الملف اإلداري رقم  11/05/2000بفاس بتاريخ 

هذا الشق من الطلب يرمي إلى تحميل الجماعة كامل المسؤولية عن األضرار التي وقعت 

المذكورة، مع  بيعا أو قسمة بعد انتهاء العشر سنوات في ملكهمين بسبب المنع من التصرف للمدع

 .الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليها

إنه تبعا للتحليل الوارد أعاله فإن المالكين يستعيدون تلقائيا حرية التصرف في  وحيث

. عقاراتهم، تبعا لألغراض المخصصة لها المنطقة، فور انتهاء اآلثار المترتبة عن المنفعة العامة

وحيث أن الجهة المدعية لم تعزز طلبها بما يفيد أن الجهة المدعى عليها منعتها من التصرف في 

مما حاصله أن هذا الطلب لم ....راتها بعد انتهاء المدة المذكورة، عن طريق البيع والقسمة،عقا

يعزز بالحجج المعضدة له لذلك يتعين الحكم بعدم قبوله
42

 ." 

 ثانيا: التوجه القضائي باستحقاق التعويض عن عقل العقارات المشمولة بتخصيص عمومي
يرى بعض الفقه أن القول بكون ملكية المالك لعقار مشمول بتخصيص عمومي ال 

( عمر التصميم)سنوات  10يطرأ عليها أي تغيير هو كالم غير منطقي، باعتبار أن مدة 

تؤدي إلى فوات فرص متعددة، مما يلحق ضررا ماديا يتعين تعويضه عنه
43
. 

خصيص تصميم التهيئة لمنطقة وفي هذا اإلطار اعتبرت المحكمة اإلدارية بفاس ت

على أنها محرمة من البناء في الوقت الذي كان مالكها يتوفر على مشروع لتجزئتها مودع 

موجب للتعويض عن  12.90خ سابق على نشر قانون التعمير لدى المصالح البلدية بتاري

الحرمان من االستغالل لهذا العقار بالنظر إلى الغاية التي كان معدا لها
44

". 

كما اعتبرت المحكمة اإلدارية بأكادير أن الحق في التعويض عن الحرمان من 

االستغالل يبدأ من تاريخ المصادقة على التصميم في حين يستحق التعويض عن قيمة الملك 

ابتداء من تاريخ إنجاز المرفق العمومي
45

." 

إضافة إلى ذلك فقد ذهب بعض العمل القضائي
46

تأسيس استجابته إلرساء لطلب  إلى 

المتعلق بالتعمير 12.90من القانون  84التعويض المنصوص عليه في المادة 
47
. 

                                                      
 .12.90من القانون  28المادة  - - 40
 .64، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكة - 41
 ..65-64، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكةذكره في تقرير  حكم تم  - 42
بتاريخ المكتبة القانونية العربية ، مقال منشور بنـزع الملكيـة ألجـل المنفعــة في ظـــل قوانــــيــن التعـمــــيـــر، محمــد الــنـجـاري - 43

 .23:15على الساعة  08/11/2019تم االطالع عليه بتاريخ  18/10/2017
 https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_18.html 

 ، مرجع سابقنـزع الملكيـة ألجـل المنفعــة في ظـــل قوانــــيــن التعـمــــيـــر، محمــد الــنـجـاري - 44
عن المحكمة اإلدارية بأكادير، تمت  185/2005في الملف اإلداري رقم  14/07/2006الصادر بتاريخ  297/2006الحكم عدد  - 45

 .66-65، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكةاإلشارة إليه في تقرير 
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 المتعلق بالتعمير 12.90من القانون  37ثالثا: إشكالية المادة 
12.90من القانون  37تثير المادة 

48
من نفس القانون 38إلى جانب المادة  

49
والتي  

ات من بينهايتحيل على سابقتها، مجموعة من اإلشكال
50
: 

o  هل ينحصر تطبيقها على إحداث الطرق داخل المدار الحضري من قبل المجالس

الجماعية وال يمتد اثرها إلى األراضي الواقعة خارج الدوائر الحضرية
51
. 

o أيضا  هل المساهمة المجانية قاصرة على إحداث الطريق الجماعية أم أنها تشمل

 .عمليات التوسعة

o  مدى المساهمة المجانية في حالة استغراق الطريق لكل األرض، إذ في هذه الحالة

 .تنتفي المجاورة التي تعد مناط إرساء المساهمة المجانية

o يجنيها صاحب الملك المجاور  إذا كانت الغاية من المساهمة المجانية وجود فائدة

 .السيار قللطريق، وهو وضع ينتفي في مشروع إحداث الطري

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن عدم سلك المسطرة القانونية، حين قيام اإلدارة بشق طريق 

، وهو المنحى عمومي في عقار، يعد اعتداء ماديا، ال يتيح لإلدارة المطالبة بالمساهمة المجانية

عليه القضاء في كثير من المناسبات، ويمكن االستشهاد بقرار محكمة النقض في القرار الذي سار 

والذي ، 3070/4/2/2014، في الملف اإلداري عدد2016يوليوز  14الصادر بتاريخ  412 عدد

لئن كانت الطرق العمومية تعتبر بعد إحداثها أمالكا عامة وأن : " فيه المحكمة على أنه صرحت

                                                                                                                                                                             
قضية عبد السالم مغوس ومن معه، مشار إليه  6/11/379في الملف اإلداري رقم  18/04/2013الصادر بتاريخ  926الحكم عدد   - 46

، دراسة فقهية مدرجة بالتقرير السنوي لنشاط الوكالة القضائية "االثار القانونية لتصميم التهيئة بين النص القانوني و العمل القضائي"في 

ابت فقها وقضاء، وإن كان المشرع وحيث إن الث: " حيث أكدت المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء على ما يلي. 66ص   .2013للمملكة 

المغربي لم ينص صراحة عن مسألة التعويض عن األضرار الالحقة  بمالكي األراضي في حالة عدم تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة 

على أحقية التصرف بالنسبة للعقارات الالزمة إلنجاز التجهيزات المشار إليها مع التنصيص  واكتفى بالنص على القيود الواردة على حق

سنوات على نشر تصميم التهيئة، فإنه يمكن مساءلة الجهة اإلدارية بالتعويض  10هؤالء المالك في استعادة حق التصرف بعد انصرام أجل 

المتعلق بالتعمير يقر حق المالك المتضرر من االرتفاقات المحدثة عمال  12.90من القانون  84وحيث  أن الفصل .  عن األضرار المذكورة

 أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه والتي منج عنها إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على الحالة التي كانتب

 ". عليها األماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق
 .66، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكة - 47
يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية  : "...المتعلق بالتعمير 12.90من القانون  37المادة  - 48

المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيال يكون عرضه عشرة أمتار 

 .."ى الطريق المراد إحداثها على أن ال تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة األرضية ؛وطوله مساويا لطول واجهة األرض الواقعة عل
 37يحدد التعويض المستحق لمالك األراضي المجاورة للطرق العامة بموجب المادة  : "المتعلق بالتعمير 12.90من القانون  38المادة  - 49

المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة واالحتالل المؤقت، مع مراعاة الحدود التي كانت  7.81أعاله، وفق أحكام القانون المشار إليه آنفا رقم 

 ..".لكل عقار عند افتتاح البحث السابق لقرار إعالن المنفعة العامة
 .70 – 69، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكة  - 50
، والذي   36/09/11  ـف عـددلم 2012-9-11بالرباط ، بتاريخ رية الصادر عن محكمة االستئناف اإلدا  3390انظر القرار عدد  - 51

من قانون التعمير ذلك أن المحكمة رفضت طلبها في الشق المتعلق  37حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادة  : "جاء فيه 

الدوائر التابعة للجماعات المحلية سواء كانت حضرية أو قروية بمساهمة المالك المجانية طبقا للمادة المذكورة بعلة أن تطبيقها يقتصر داخل 

 .دون الطرق الوطنية
 37المتعلق بالتعمير تقضي بسريان المادة  12-90من القانون رقم  82حيث صح ما عابت به المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن المادة 

ت البرية مما كان معه الحكم المستأنف صدر خارقا للمادة المذكورة لما قضى المتعلقة بالمساهمة المجانية كذلك على إنجاز طرق المواصال

 .72 الملحق ص ."بعدم إمكانية تطبيق المساهمة المجانية حول بناء طريق وطني ويتعين إلغاؤه في هذا الجانب
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الطرق اإلقليمية بتحديد  2.88.240مرسوم كما هو الحال بالنسبة للمرسوم رقم تحديدها يتم ب

إال أن هذا الوصف ال يعفي الجهة المحدثة لمثل هذه . والثانوية والثالثية لجهة طنجة أصيلة

الطرق من أداء التعويض عن األرض المملوكة للغير المحدثةوقها هذه الطرق وفقا للضوابط 

والحدود المرسومة لذلك عند سلوك مسطرة نزع الملكية ألجل المنغعة العامة أو في إطار القواعد 

تداء مادي، وبالتالي ولما ثبت للمحكمة من وثائق الملف العامة متى كان إحداثها قد تم في إطار اع

ورتبت على ذلك مسؤولية وزارة التجهيز والنقل عن األضرار الالحقة به من جراء ...والسيما 

حرمانه الدائم من المساحة المذكورة وقضت لفائدته بالتعويض عنها، فإنها تكون قد بنت قضاءها 

مرسوم المذكور المعتبر للطريق المشار إليها كملك على أساس قانوني سليم ولم تخالف ال

52عمومي
53يبرز رغبة القضاءوهو المنحى الذي . 

في تحميل اإلدارة نتائج فعل االعتداء  

54بحرمانها من كل االمتيازات المخولة لها قانونا
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .66 أنظر نسخة من أصل الحكم في الملحق ص - 52
عتبرت المحكمة او: " 08/07/2009، الصادر بتاريخ 163/12/2009اإلداري عدد  ، في الملف732/2009حكم إدارية فاس رقم  - 53

أن الجماعة السالف ذكرها لجأت إلى إقامة منشأة فوق عقارات الغير بدون أن تتقيد بأي إجراء من اإلجراءات، بحيث تصرفت خارج 

ط، ويصبح تصرفها لذلك مجرد عمل مادي صرف مندرج في مادامت أنها لم تدلي بأي وثيقة تفيذ تقيدها بهذه الضواب 7.81ضوابط قانون 

من قانون  79إطار اإلعتداء المادي المنقطع الصلة بالمشروعية والمرتب لمسؤوليتها االدارية كما هو منصوص عليها في الفصل 

 .70 انظر الملحق ص.." اإللتزامات والعقود
في قضية السيدة  22/2009في الملف اإلداري رقم  10/11/2010الصادر عن المحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  689/2010الحكم عدد 

المذكورتين أعاله تكون واجبة التطبيق في  38و  37اخويري عائشة، حيث نص الحكم على ضرورة إخضاع التعويض لمقتضيات المادتين 

. المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 7.81زع ملكية العقارات المعنية تطبيقا للقانون حالة ما إذا احترمت اإلدارة القانون وقامت بن
 .70، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكةمشار إليه في  

 .71، مرجع سابق، ص الوكالة القضائية للمملكة - 54
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 : تحديد التعويض في إطار المرحلة اإلدارية و آثاره الثاني   المطلب
بعد نشر مقرر التخلي تلتئم اللجنة المكلفة بتحديد التعويض عن عملية نزع الملكية، والتي 

المرسومحدد 
55
المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة  7.81بتطبيق القانون رقم  2.82.382رقم  

فماهي تشكيلتها؟ وماهي اختصاصاتها وطريقة عملها؟ وما . هيكلتها العامة وباالحتالل المؤقت

 آثار تحديد التعويض المقترح من قبلها؟هي 
  التعويض حديدتالجهة المكلفة بالفقرة األولى: 

 :هيكلة واختصاصات تعويض عن عملية نزع الملكيةللجنة المكلفة بتحديد ال

 أوال: الهيكلة

و المقرر المعلن لنزع الملكية ألجل المنفعة العامة ونشره أبمجرد صدور المرسوم 

لى جمع لجنة إدارية للتقويم، ينصب عملها أساسا إة الملكية تعمد الجهة نازعبالجريدة الرسمية، 

  .و المرسوم المذكورأبتاريخ صدور المقرر  تعويض عن عملية نزع الملكيةعلى تحديد ثمن ال

من المرسوم 6المادة  تحدد هذا وقد
56

تركيبة اللجنة  2.82.382التطبيقي رقم  

 :منتتألف  التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائيةبتقدير اإلدارية المختصة 

o السلطة اإلدارية المحلية أو ممثلها ، رئيسا ؛ 
o رئيس دائرة أمالك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه ؛ 
o ممثل وزارة التجهيز كاتبا ؛ 
o ممثل المصالح اإلقليمية لوزارة الفالحة واإلصالح الزراعي. 

بتحديد  تركيبة اللجنة اإلدارية المختصة ، فنصت على أنالمرسوم نفس من 7أما المادة 

 :منتتألف  ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها

 المتمثلين في األعضاء الدائمين: 
o السلطة اإلدارية المحلية أو ممثلها ، رئيسا ؛ 
o رئيس دائرة أمالك الدولة أو منتدبه ؛ 
o أو منتدبه ؛ قابض التسجيل والتنبر 
o ممثل طالب نزع الملكية أو اإلدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها. 

 ويضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين ، وهم بحسب طبيعة العقار: 
o إذا تعلق األمر ).مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه مفتش التعمير أو منتدبه 

 (.بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية
o إذا تعلق األمر )لوزارة الفالحة واإلصالح الزراعي أو منتدبه الممثل اإلقليمي 

 .(بأراض قروية
o مفتش الضرائب القروية أو منتدبه. 

                                                      
المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة  7.81بتطبيق القانون رقم ( 1983أبريل  16) 1403رجب  2 صادر في 2.82.382مرسوم رقم  - 55

الصادر في ، (1982ماي  6) 1402من رجب  11المؤرخ بـ  1.81.254العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .15/06/1983بتاريخ  3685الجريدة الرسمية عدد
المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة  7.81بتطبيق القانون رقم ( 1983أبريل  16) 1403رجب  2صادر في  2.82.382مرسوم رقم  - 56

الصادر في ، (1982ماي  6) 1402من رجب  11المؤرخ بـ  1.81.254العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .15/06/1983بتاريخ  3685الجريدة الرسمية عدد
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 .وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة

  يمنع من المشاركة في اللجنة وفي مداوالت تحديد التعويضكما: 

o زوجة المعني. 
o فروعه أو أقاربه. 
o  الدرجة الرابعةأصهاره حتى. 
o  (. من يقوم مقامه)من له الوصاية أو القوامة عليه 

 .ويكون باطال كل قرار مخالف لذلك

 ثانيا: االختصاصات
و الحق أيم وتحديد ثمن العقار يأساسا حول تقالمهمة األساسية للجنة اإلدارية للتقييم  تتمحور

و المرسوم أالتخلي  الحق العيني موضوع نزع الملكية، استنادا الى تاريخ نشر مقرر أوالمائي 

لى مجموعة من إاللجنة المذكورة في تقييمها هذا المعلن للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية، وتستند 

ض، بشكل يبرر القيمة التي العناصر األساسية التي تعتبر مرجعا أساسيا وهاما في عملية التعوي

حضري، شبه حضري، ) موقع العقار، طبيعته: ليها في تحديد ذلكم التعويض ومن ذلكمإانتهت 

ومية، االرتفاقات من التجهيزات العم هو بعدأقربه  له، حدوده، شكله واتجاهه، ، استعما(قروي

بالنسبة للتنظيمات المعمارية إمكانية استعماله  - و الخاصأتفاقات الحق العام ار - الموجودة عليه

(الخ.....المعمول بها
57

ن يتم بناء على أويض باإلضافة الى ما ذكر، ينبغي ن تحديد التعأ، كما 

عناصر للمقارنة
58

ن قطع مماثلة للقطعة األرضية ألكم مختلف عقود البيع المجراة بش، ومن ذ

 .و بمناطق قريبةأكية الواقعة بنفس المنطقة موضوع نزع المل

صالحية  لى غاية انتهاءإقييم من تاريخ نشر مقرر التخلي، شغال اللجنة اإلدارية للتأوتبتدئ 

يستمر مفعوله لمدة سنتين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ذيالوهذا المقرر 
59
. 

 

 الفقرة الثانية: اآلثار المترتبة على تحديد التعويض من قبل اللجنة
للتقويم من أشغالها يتم تحرير محضرمن قبلها يتضمن مبلغ بعد انتهاء اللجنة اإلدارية 

 .التعويض المحدد، ويترتب عن ذلك مجموعة من اآلثار

 تفاق بالتراضياالفرضية أوال: 

يمكن أن ينصب هذا اإلتفاق على نقل الملكية وتحديد التعويض النهائي، حيث تباشر الجهة 

سمها أو في اسم الجهة الوصية عن طريق تقييد نازعة الملكية إجراءات نقل ملكية العقارات في ا

المحضر أو العقد في المحافظة العقارية إذا تعلق األمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ، أو 

                                                      
ثابت والمتغير في األسس والمعايير المحددة للتعويض عن نزع الملكية ألجل المنفعة العامة، مقال منشور في مجلة الحسن اولياس، ال - 57

 . 22:59على الساعة  2019نونبر  9، تم االطالع عليه بتاريخ 2018ماي  22مغرب القانون بتاريخ 
https://www.maroclaw.com األس/-في-والمتغير-الثابت-أولياس-/الحسن  

 .45 انظر محض اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم، الملحق ص - 58
يحدد االجل الذي يمكن ان تبقى خالله األمالك المعنية في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية، في :" 7.81 القانون  من 17الفصل - 59

 ."خ تبليغهسنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية او عند االقتضاء من تاري
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من قانون  37تقديم طلب التحفيظ إذا تعلق األمر بعقارات غير محفظة طبقا لمقتضيات الفصل 

 .نزع الملكية

الجهة الوصية بأداء التعويض عن طريق اتباع اإلجراءات  ثم تقوم الجهة نازعة الملكية أو

 :التالية

 إعداد ملف األداء وإحالته على الخازن الوزاري من أجل التأشير عليه؛

بعد تأشير الخازن الوزاري على ملف األداء تقوم بإعداد األمر بالدفع والتحويل وتوجهه 

 لفائدة المنزوعة ملكيته؛إلى الخازن الوزاري الذي يقوم بتحويل مبلغ التعويض 

تفاق بالمراضاة على مسألة نقل الحيازة مقابل أداء التعويض كما يمكن أن يقتصر اال

 .60اإلحتياطي ويحتفظ المنزوعة ملكيته بحقه في المطالبة بالتعويض التكميلي أمام القضاء

 42الفصل  وتشمل الوثائق المطلوبة لحصول المنزوعة ملكيته على التعويض )في إطار مقتضيات

 من قانون نزع الملكية(:

الحيازة في حالة االتفاق على  محضر االتفاق بالتراضي على نقل الملكية أو العقد العرفي، أو محضر

 نقل الحيازة فقط.

 .رسوم الملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة 

 .شهادة التعريف البنكي عند االقتضاء 

 .نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف 

 .وكالة أو أي وثيقة تثبت النيابة القانونية أو الشرعية عند االقتضاء 

 إذا تعلق األمر بشخص اعتباري خاضع لمقتضيات القانون الخاص تضاف الوثائق التالية:

 .رقم التعريف الضريبي 

 .نسخة من السجل التجاري 

 61نسخة من محضر آخر جمع عام. 

مشاعة لبعض المشمولين بنزع الملكية  تفاق بالتراضي قد ينصب على أجزاءكما أن اال

 يدخل ضمن الموقعين على محضر دون باقي المالك، فإذا ثبت أن أحد المنزوعة ملكيتهم ال

 .تفاق بالتراضي تعين تعويضه عن نزع ملكية حصته في حالة المطالبة بذلكاال

األول  ويجب التمييز بين مصطلحي االقتناء بالمراضاة واالتفاق بالمراضاة، فإذا كان

يعتبر مسطرة عادية خاضعة للقانون الخاص تتجرد فيها الدولة أو من يقوم مقامها من جميع 

أساليب القانون العام وتنزل إلى السوق مثلها مثل األشخاص العاديين، فتقتني ما تحتاجه من 

                                                      
 .2018دليل مسطرة الحصول على التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية،  - 60

 .4ص

 .5نفس المرجع أعاله ص  -61
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 26عقارات، وتخضع هذه المسطرة إلى مقتضيات المنشور الصادر عن الوزير األول بتاريخ 

 .62د، وإن كانت تخضع للشروط العامة لعقود البيع العادية 207تحت عدد  1976 ماي

فإن أهم ما يميز مسطرة اإلتفاق بالتراضي هو خضوعها ألحكام نزع الملكية من أجل 

المنفعة العامة، فاالتفاق بالمراضاة يأتي الحقا لصدور قرار اإلعالن عن المنفعة العامة ويتم 

المتعلق بنزع الملكية  7.81من القانون  42يسبقه كذلك طبق للمادة  طبقا لمقرر التخلي الذي

واالحتالل المؤقت للعقارات، فال يعتبر اتفاقا بالتراضي عقد التنازل المنجز قبل صدور قرار 

اإلعالن عن المنفعة العامة كما أن التعويض الذي يتم االتفاق حوله يشترط فيه أن يكون محددا 

 .من قبل لجنة التقويم

 : ويمكن إبداء مجموعة من المالحظات بخصوص مسطرة االتفاق بالتراضي

ميز المشرع بين طريقتين مختلفتين إلبرام االتفاق بالتراضي حسب ما إذا كان  -1

 .صاحب الحق المعني باالتفاق يقيم بمكان موقع العقار أم ال

الحق بموقع  وتهم الحالة التي يقطن فيها المنزوع ملكيته أو صاحب: الطريقة األولى

العقار حيث يتم استدعاؤه إلى مقر السلطة المحلية، فإذا تم االتفاق بينه وبين نازع الملكية على 

الثمن الذي يجب أن يكون في حدود ما قررته اللجنة اإلدارية للتقويم وعلى كيفيات تفويت العقار 

لسلطة اإلدارية المحلية أو أو الحقوق العينية العقارية المنزوعة، يدرج االتفاق في محضر أمام ا

 .ممثلها التابع لها موقع العقار

وتخص الحالة التي ال يقيم فيها المنزوعة ملكيته بمكان موقع الملك وفيها : الطريقة الثانية

يبرم االتفاق وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي ويبلغ إلى السلطة 

 .اإلدارية المحلية

ي مقيد بضرورة وجود مقرر التخلي وصالحيته أي ال يمكن االتفاق بالتراض -2

إبرامه إال داخل أجل السنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر التخلي ما لم يبادر نازع الملكية 

إلى مباشرة المرحلة القضائية، حيث تمدد صالحية مقرر التخلي، فيكون بإمكانه إبرام اإلتفاق 

 .عوى، ويؤدي ذلك إلى سحب هذه األخيرةبالتراضي في أي مرحلة من مراحل الد

يمكن اعتبار محضر االتفاق بمثابة عقد إذعان ألن مالك العقار إما أن يذعن  -3

لإلتفاق مع السلطة النازعة للملكية حسب التعويض الذي تحدده لجنة التقويم وطبقا لمقرر 

ل تعويض تحدده التخلي أو أن تطبق بشأنه مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة مقاب

 .63المحكمة المختصة

 

 

 

                                                      
، 3أجعون أحمد، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص رقم  62

 .323الصفحة 
 .330أجعون أحمد، المرجع السابق، الصفحة  63
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 فرضية رفض التعويض المقترح من قبل اللجنةثانيا: 

ذلك عند عدم اقتناع المنزوعة ملكيته بالتعويض المحدد من طرف اللجنة اإلدارية  ويكون

للتقييم، أو كان يبدو له بأن التعويض المحدد هزيل أو ضئيل بالمقارنة بالثمن الحقيقي للعقار أو 

وهنا وبعد لجوء نازعة الملكية إلى القضاء . الحق العيني أو المائي موضوع نزع الملكية

بنقل الملكية مقابل التعويض، ينازع المنزوعة ملكيته في الثمن وتلي ذلك إجراءات للمطالبة 

 .هائقضائية منها صدور أمر تمهيدي بإجراء خبرة وتعيين أحد الخبراء إلجرا
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 المطلب الثالث: تحديد التعويض في المرحلة القضائية
 الفقرة األولى: تحديد القاضي للتعويض       

تلعب السلطة التقديرية للقضاء اإلداري دورا بالغ األهمية في تحقيق العدالة، ذلك أنها 

تمكن القاضي من اإلجتهاد في كل المنازعات المعروضة عليه بهدف إيجاد الحلول القانونية 

المناسبة والعادلة، وخاصة في بعض المجاالت الحساسة مثل مجال المنازعات المتعلقة بنزع 

عقارية حيث نجد أن إعمال السلطة التقديرية للقاضي مسألة ضرورية لتحديد تعويض الملكية ال

عادل عن الضرر الالحق بالملكية العقارية، وبما أن قاضي نزع الملكية ال يفترض فيه أنه خبير 

في المعطيات التقنية الخاصة بالعقارات، فإنه أصبح من المسلم به أن األحكام القضائية الصادرة 

المجال تستند بشكل أو بآخر على الخبرة القضائية التي تعد من أبرز إجراءات التحقيق  في هذا

 .64التي من شأنها تنوير العدالة خاصة في المسائل التقنية

 أوال: إمكانية اإلستعانة بالخبرة القضائية في مجال التعويض عن نزع الملكية من  أجل المنفعة العامة
تقديم نازع الملكية لمقالين األول استعجالي باإلذن بالحيازة كما سلف الذكر، فإنه خالل 

والثاني في الموضوع بنقل الملكية مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم قد 

يبادر المنزوعة ملكيته في إطار دعوى الموضوع إلى المنازعة في مبلغ التعويض، األمر الذي 

اري ألمر تمهيدي بإجراء الخبرة من قبل أحد الخبراء المختصين يترتب عنه إصدار القاضي اإلد

 .في الميدان

ويمكن تعريف الخبرة بأنها اإلستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال اإلثبات 

لمساعدته في تقدير المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية عملية ال تتوفر لدى 

  .65ية المختص بحكم عمله وثقافتهعضو السلطة القضائ

وإذا كان المشرع المغربي قد منح للقاضي حق الخيار بين اإلستعانة بالخبرة أو تركها 

حسب طبيعة النزاع، وحسب قناعاته الشخصية التي كونها حول القضية المعروضة عليه، فإن 

نزع الملكية ال تتوانى العمل القضائي أكد بالملموس أن المحاكم في مجال المنازعات المرتبطة ب

في إصدار األحكام التمهيدية الرامية إلى اإلستعانة بالخبرة نظرا لحساسية موضوع نزع الملكية 

 .من أجل المنفعة العامة

وعليه يمكن القول أن استعانة القضاء بالخبرة أصبحت مسألة حتمية خاصة عندما يرتبط 

مر تطور إلى درجة أن المحاكم في هذا السياق موضوع النزاع بنزع الملكية العقارية، بل إن األ

قد تأخد بمضمون الخبرة جملة وتفصيال، كما تدل على ذلك جملة من األحكام والقرارات 

 .القضائية الصادرة عن المحاكم اإلدارية أو محكمة النقض

                                                      
، 2كية، مجلة محيط للدراسات واألبحاث القانونية، عدد الرجراجي زكرياء، آثار الخبرة القضائية على السلطة التقديرية لقاضي نزع المل 64

 .139، الصفحة 2019
 .140تعريف أورده الرجراجي زكرياء، المرجع السابق، الصفحة  65
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وأنه من جهة أخرى، وكما الحظ ذلك : " في هذا اإلطار قضت محكمة النقض بما يلي

من قانون المسطرة المدنية،  59الحكم المستأنف، فإن الخبرة جاءت موافقة لمقتضيات الفصل 

وأن المستأنف إكتفى في مقاله بأن الخبير لم ينجز مهمته وفق القانون، دون أن يمكن المحكمة 

ير، وأنه من جهة أخرى، بالرجوع وبعدها المجلس األعلى من وسائل مراقبة مخالفات تقرير الخب

يتبين أنه أعطى وصفا دقيقا لألرض المنزوع ملكيتها من حيث الموقع ... إلى تقرير السيد

والمساحة ومقارنتها بأراضي مجاورة، وبعد اطالعه على السوق العقاري في المنطقة توصل 

صادق على الخبرة دراهم، الشيء الذي يكون معه الحكم الذي  8إلى أن ثمن المتر مربع هو 

 . 66"وتحديد التعويض على أساسها في محله وواجب التأييد

وأن الحكم المستأنف حينما صادق على الخبرة : " كما قضت في قرار آخر بما يلي

المذكورة متبنيا ما اقترحه الخبير من تعويض مصادف للصواب وال يتسم بأي إجحاف في 

 .67التقدير

وحيث تبين للمحكمة : " دارية بالدارالبيضاء بما يليوفي نفس السياق قضت المحكمة اإل

بعد اطالعها على مضمون الخبرة بأن الثمن المحدد من طرف الخبير جد مناسب األمر الذي 

ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والحكم بنقل ملكية العقار موضوع نزع الملكية لفائدة 

 .68"المدعي ألجل المنفعة العامة

لقاضي في األخد برأي الخبير ليست مطلقة إذ يجب على المحكمة تعليل إال أن حرية ا

سبب األخذ بما جاء في تقرير الخبير، تحت طائلة إمكانية الطعن في الحكم، وطلب إلغائه إذا ما 

 1357اكتفى بالمصادقة فقط على هذا التقرير  وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 

حيث تعيب العارضة على الحكم البات في : " الذي جاء فيه 05/10/2000الصادر بتاريخ 

كونه ... الموضوع والقاضي بنقل ملكية العقار المدعى فيه على أساس تعويض إجمالي قدره

ناقص التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه ذلك أنها لم تكلف نفسها عناء البحث فيما إذا كان 

للمعايير والعناصر الموضوعية المنصوص عليها في التعويض المقترح من قبل الخبير يستجيب 

مكتفية بالقول بتقرير الخبير مستوفيا الشروط الشكلية  20قانون نزع الملكية في مادته 

والموضوعية، لتكون بذلك قد خرقت القانون وانحرفت على التوجه الذي رسمه  المجلس األعلى 

 .69عدام التعليلفي الموضوع، األمر الذي يبرر إلغاء ما قضت به الن

من قانون  66و  59وإذا كانت المقتضيات المتعلقة بالخبرة والمتضمنة ضمن الفصول 

المسطرة المدنية جد واضحة فإن الذي نود التأكيد عليه في هذا الصدد هو ضرورة حصر مهمة 

                                                      
، أورده الرجراجي زكرياء، مرجع سابق، الصفحة 473/5/1/96في الملف عدد  14/10/1996الصادر بتاريخ  707القرار عدد  66

141. 
، غير منشور، أنظر المرجع السابق، نفس 524/3/2007في الملف اإلداري عدد  28/01/2009الصادر بتاريخ  70القرار عدد  67

 .الصفحة
 .ت، غير منشور18/97، الملف اإلداري عدد 22/06/1998الصادر بتاريخ  93الحكم رقم  68
أحمد البكوش وسمير أحيدار، الرقابة  ، أشار إليه437/4/2000في الملف عدد  05/10/2000الصادر بتاريخ  1357القرار عدد  69

بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة، للسنة  القضائية على قرارات نزع الملكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام،

 .2000/2001الجامعية 
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الخبير في الحكم التمهيدي وذلك بالتنصيص على ما يتعين القيام به من طرف الخبير المنتدب 

على أن المحاورالرئيسية لتلك المهمة هي تلك التي تضمنتها قرار المجلس األعلى المؤرخ في 

ضد األمالك   GRISOLLE JOSEFفي قضية كريسيل جوزيف  1959تاريخ يوليوز 

قيمة العقارات تحدد على ضوء حالتها وموقعها واستعمالها، بناء على المخزنية إذ نص على أن 

ختالفات الموجودة مع عتبار االاألرض المجاورة مع األخد بعين االاألثمنة التي بيعت بها 

 .70عناصر المقارنة

وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبير البيانات التي قد تساعده 

ول إلى الثمن الحقيقي لألرض أن يأمر بخبرة إضافية أو أن يستدعي الخبير الذي قام على الوص

 .بالخبرة األولى لكي يقدم له جميع التوضيحات التي يطلبها منه

كما أنه يمكن أيضا لطرفي النزاع طلب إجراء خبرة مضادة متى اتضح لهم أن التقرير 

 .الذي أعده الخبير مجحف في حقهم

ومن الناحية القانونية ال تكون الخبرة صحيحة إال إذا استدعي لها األطراف بكيفية قانونية، 

 .71ألن المسألة تتصل عمليا بحقوق الدفاع

يكون مساسا بحق الدفاع، : " وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس األعلى ما يلي    

عاء األطراف للحضور عند القيام وموجبا لنقض الحكم، قيام الخبير بإجراءات الخبرة دون استد

 .72"بالخبرة، استدعاء األطراف ضروري ولو كانت الخبرة تقنية

 ثانيا: السلطة التقديرية للقاضي في تحديد التعويض

إذا كان القاضي اإلداري في مجال المنازعات العقارية قد اعتاد على اإلستعانة بالخبرة ثم 

التأكيد على أن األمر ال يشكل قاعدة ال استثناء لها، بل إن األخد بما جاءت به نتائجها، فإنه ينبغي 

معتمدة في تحديد التعويض 73المحاكم اإلدارية بما لها من سلطة تقديرية فقد تستأنس فقط بالخبرة

بالزيادة أو النقصان على سلطتها التقديرية، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض من خالل بعض 

وبذلك : "حيث جاء فيه 10/02/2011الصادر بتاريخ  1050دد قراراتها من بينها القرار ع

من قانون نزع الملكية، وأخدت تقرير الخبير  20تكون المحكمة قد راعت مقتضيات الفصل 

 .74"على سبيل اإلستئناس وحددت مبلغ التعويض في تاريخ رفع المقال

                                                      
الحالمي المصطفى، اإلجراءات المسطرية لدعوى التعويض اإلدارية، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع  70

 .58، الصفحة 1996، 9الساعة، عدد 
، الصفحة 2018محمد العربي حمزة، دعوى نزع الملكية والتعويض عنها، مجلة المحيط للدراسات واألبحاث القانونية، العدد األول،  71

29. 
 .وما بعدها 128، الصفحة 129، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد1979مارس  29قرار صادر بتاريخ  72
يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على : " المتعلق بالخبراء القضائيين 00.45حيث نصت الفقرة الثانية من القانون رقم  73

 ".ن تكون ملزمة لهاسبيل اإلستئناس دون أ
، 2الرجراجي زكرياء، آثار الخبرة القضائية على السلطة التقديرية لقاضي نزع الملكية، مجلة محيط للدراسات واألبحاث القانونية، عدد  74

 .144، الصفحة 2019
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فتحديد التعويض في مجال نزع الملكية باالستناد للسلطة التقديرية للمحكمة، مرتبط أساسا 

و الخبرات المنجزة في أإلدارية للتقييم، خالصات الخبرة تعويض اللجنة ا)بمعطيات الملف 

في تحديد التعويض لعقارات القضية، استحضار في الذهن ألحكام قضائية سابقة بتت نهائيا 

 (.لخإ.... شابهة لموضوع نزع الملكيةم وأقريبة 

مر، فان االحكام الصادرة بتحديد التعويض في إطار السلطة التقديرية أمن  ومهما يكن

 :للمحكمة، يمكن ان تتخذ احدى الصور التالية

إما اعتماد المحكمة على تعويض اللجنة اإلدارية للتقييم واستبعاد خالصات الخبرة  -

 وان المحكمة غير ملزمة باألخذ برأي الخبراء في جميع األحوال؛المنجزة في الملف، خاصة 

 إما تزكية القيمة المحددة من قبل الخبير؛ -

 إما اختيار نتائج خبرة معينة، في حالة تعدد الخبرات المنجزة في الملف؛ -

إما اعتماد القيمة المحددة بالخبرة كمنطلق، مع الرفع منها او خفضها في بعض  -

 الحاالت؛

إما استبعاد الخبرة من األساس واعتماد السلطة التقديرية، وفي هذا الصدد ورد في قرار  -

للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحديد قيمة المتر المربع لألرض المنزوعة :" لمحكمة النقض

 .75..."للمنفعة العامة دون التقيد بالقيمة المحددة من طرف الخبير

 الثانية: بعض المساطر الفرعية في التعويض الفقرة

  أوال: التعويض عن فائض القيمة أو ناقصها

يغير التعويض عند : " على أنه 7.81من القانون  20تنص الفقرة الرابعة من الفصل 

االقتضاء باعتبار ما يحدثه اإلعالن عن األشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو 

 ".بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيتهناقصها 

فمن المالحظ أن اإلعالن عن قيام نازع الملكية بمشروع ما قد يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي 

على قيمة العقارات المجاورة فترتفع هذه القيمة أو تنخفض تبعا لنوعية األشغال المراد إحداثها، 

و إنشاء تجزئة سكنية مع ما يتطلبه ذلك من توفير فمثال إذا كان الهدف من عملية نزع الملكية ه

شبكات التجهيز من طرق وإنارة وماء صالح للشرب وغير ذلك، ومن إقامة مختلف المرافق 

االجتماعية الضرورية مثل المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وغيرها فسوف يؤدي 

لمجاورة فترتفع قيمة هذه اإلعالن عن مثل هذا المشروع إلى إقبال الناس على األراضي ا

فمتى أدى إعالن أو تنفيذ األشغال أوالعمليات المزمع إنجازها . األخيرة نتيجة زيادة الطلب عليها

بالمئة فإن المستفدين من هذه الزيادة أو  20إلى الرفع من قيمة العقارات المجاورة بأكثر من 

                                                      
 .مرجع سابقالحسين اولياس،  75
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مجموع زائد القيمة الطارئ  ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف

 .76بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية باألمر

وفي الواقع، يعترض تطبيق أحكام التعويض عن زائد القيمة صعوبات جمة تؤدي في 

من قانون نزع الملكية يجب أن  60فطبقا لمقتضيات الفصل . غالب األحيان إلى اإلستغناء عنها

الجارية عليها أحكام هذا النظام بموجب مقرر إداري يصدر تحدد المناطق التي تشمل األمالك 

في صورة مرسوم يتخد بناء على اقتراح من وزير المالية، وذلك خالل أجل سنتين يبتدئ من 

تاريخ المقرر المعينة فيه األمالك المطلوب نزع ملكيتها أو عند عدمه ابتداء من يوم الشروع في 

 .األشغال أو العمليات العامة

د نشر المقرر اإلداري المذكور، يتم استدعاء المستفدين من زائد القيمة أو ذوي وبمجر

حقوقهم للحضور لدى السلطة الجماعية أو وكيلها قصد االتفاق مع اإلدارة على مبلغ زائد القيمة 

ومبلغ التعويض، ويحرر محضر عن كل حضور وفي حالة االتفاق يعتبر المحضر سند دين 

 .77نية باألمرلفائدة الجماعة المع

تطلب اإلدارة من المحكمة " أما في الحالة التي لم يقبلفيها المعنيون باألمر االتفاق السابق 

اإلدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم 

طلبها هذا خالل أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات اإلدارية المنصوص عليها 

 46و 45في الفصل أعاله، وتطبق في هذا المجال القواعد اإلجرائية المحددة  60في الفصل 

 .78"من هذا القانون

 ومن األحكام التي طبق فيها القضاء نظامزائد القيمة نذكرك

الذي قضى  1936ماي  11حكم المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ  -

بأن شق طريق عمومي يعطي فائضا في قيمة العقارات الموجودة بجانب هذه الطريق " 

 ".مقابل فائض القيمة هذا بتعويض تجاه المدينةويلتزم مالك هذه العقارات 

الذي  1995شتنبر  27حكم المحكمة اإلدارية بوجدة الصادر بتاريخ  -

من القانون السالف الذكر هو دفع  61الدفع بعدم مراعاة مقتضيات الفصل " قضى بأن 

قيمة في غير محله وال ينطبق على واقع النازلة كون الفصل المذكور يتعلق بالزيادة في 

العقار الناتج عن عوامل زائدة القيمة التي ال عالقة لها باألشغال أو العمليات العامة 

والحال أن المنزوعة ملكيتهم لم يستفيدو من أي زيادة في قيمة عقارهم وليس بالملف ما 

 .79"يفيد ذلك

إال أنه في بعض األحيان يؤدي إنجاز المشروع من قبل نازع الملكية إلى انخفاض في 

يمة األراضي القريبة من المنطقة المعنية باألمر بسبب اإلزعاج أو الضوضاء التي يحدثها ق

                                                      
 .310أجعون أحمد، المرجع السابق، الصفحة  76
 .المتعلق بنزع الملكية واإلحتالل المؤقت للعقارات 7.81من القانون  61الفصل  77
 .من قانون المحاكم اإلدارية 40من قانون نزع الملكية كما تم نسخه وتعديله بالمادة  62الفصل  78
 .314حكم أورده أجعون أحمد، مرجع سابق، الصفحة  79
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المشروع، وبالتالي أوجب المشرع على القاضي أن يدخل في الحساب ما قد يطرأ من نقصان في 

 .قيمة األجزاء المتبقية للمالك عند تقديره للتعويض

 حل نزع الملكيةثانيا: طلب اقتناء الجزء المتبقى من العقار م

إن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ال تميز بين أنواع العقارات، مبنية، فالحية أم 

وبالتالي ... كما أنها ال تنظر إلى شكل العقار الهندسي هل هو مربع أم مستطيل أم مثلث... عارية

في المشاريع فكثيرا ما يحدث أن يحتفظ المالك بأجزاء من القطع المنزوعة ملكيتها خاصة 

وتتباين مساحة األجزاء المحتفظ بها من حالة إلى ... الطويلة كالطرق السيارة والسكك الحديدية

 .أخرى

ويحدث أحيانا أن يتعذر على المالك اإلنتفاع بالجزء المتبقى فيضحى غير قابل ألي 

 .استعمال مفيد أو على األقل غير صالح للغرض المخصص له قبل نزع الملكية

يجوزلمالك بناية شمل نزع : " من قانون نزع الملكية على ما يلي 23ومن تم نص الفصل 

الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل 

 .10انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 

ك الذي ال يحتفظ على غثر وكذلك الشأن مع مراعاة التحفظات اآلتية، فيما يخص المال

نزع ملكية جزء من أرضه إال بقطعة اعترف بأنها غير قابلة لإلستعمال بالنظر ألنظمة التعمير 

 ".وال ألي استغالل مفيد

 :من خالل هاذين المقطعين، يتبين أن المشرع ميز بين حالتين مختلفتين

وفيها يكتفي مالك البناية التي : توتتعلق بطلب اإلقتناء التبعي بالنسبة للبنايا: الحالة األولى

شملها نزع الملكية القتناء مجموعها وذلك قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في 

 .والمتعلق بالبحث اإلداري 10الفصل 

وهي إمكانية متاحة فقط : لتبعي بالنسبة لألراضياتتعلق بطلب اإلقتناء : الحالة الثانية

من األرض غير قابل لإلستعمال بالنظر لضوابط التعمير، وال  عندما يصير فيها الجزء المتبقى

وإذا كان القيد األول عادي وواضح تحدده قوانين التعمير المختلفة حسب . ألي استغالل مفيد

اختالف المناطق المعنية، فإن القيد الثاني عام يعود أمر تقديره لنازع الملكية الذي يقدم إليه 

 .80الطلب المذكور

 الوثائق الالزمة للحصول على التعويضفي إطار تنفيذ المقررات القضائية ة:لثالثاالفقرة 

إذا كانت الوضعية القانونية للعقار سليمة، يتم أداء أو إيداع التعويض مباشرة لفائدة 

 من قانون نزع الملكية: 35و 30المالك، مع مراعاة مقتضيات الفصلين 

                                                      
 .322 الصفحة سابق، مرجع أجعون، أحمد 80
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 فيما يخص الوثائق المطلوبة للحصول على التعويض في هذا اإلطار فهي: أما

 ألداء التعويض االحتياطي: - أ

 

 المحفظة أو في طور التحفيظ رسوم الملكية بالنسبة للعقارات 

 رسوم الملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة. 

 .نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف 

 البنكي عند االقتضاء. رقم الحساب 

 

 ألداء التعويض التكميلي: بعد صيرورة الحكم نهائيا - ب

 

 .شهادة بعدم الطعن تثبت أن الحكم نهائي 

  المحفظة أو في طور التحفيظ بالنسبة للعقاراتالشواهد العقارية. 

 .رسوم الملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة 

 .نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف 

 البنكي عند االقتضاء. رقم الحساب 

  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالمحامي وكيل المنزوعة ملكيته ورقم حساب

 من قانون المهنة(. 57هيئة المخامين )للتنفيذ في إطار الفصل 

  ما يفيد فتح الملف التنفيذي لتحويل مبلغ التعويض إلى حساب المحكمة اإلدارية المفتوح لدى

  81صندوق اإليداع والتدبير.
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 خاتمة:

وجد منذ القديم في جميع المجتمعات البشرية،   إن حق الملكية هو حق طبيعي مقدس،

والملكية كحق يقصد بها تلك الوسيلة الفنية الالزمة لصياغة نظام األموال وما تخوله من سلطات 

 .يمارسها المالك

فان و عليه . فهي حق مالي يخول لصاحبها حق التصرف فيها واالستعمال واالستغالل

هذا الحق مضمون في جل الدساتير والتشريعات التي اعتبرت الملكية الخاصة حقا أساسيا 

 .لألفراد فأقرته ونظمته بموجب قوانين خاصة

نزع الملكية ألجل المنفعة العامة هو إجراء تستلزمه   غير انه في مقابل ذلك، فان

كية لفائدة الجهة المخول لها قانونا ذلك، متطلبات التنمية بالبالد، وبالتالي فانه الى جانب نقل المل

فانه من المناسب التوفيق بين مصالح المنزوعة ملكيته في الحصول على تعويض عادل من 

جانب ومصالح نازع الملكية في اكتساب ملكية عقار واستخدامه للمنفعة العامة أخذا بعين 

عدم أداء تعويضات مبالغ فيها )خر االعتبار أيضا ما يستلزمه مبدأ حماية المال العام من جانب آ

 (.جدا

ولعل تحقيق الهدف المذكور والوصول الى المبتغى المنشود ، موكول لكافة األطراف 

المعنية بالموضوع إداريا وقضائيا، وهذا البحث إنما هو محاولة متواضعة فقط لرصد هذا 

 .الجانب من الموضوع
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، تم االطالع عليه بتاريخ 2018ماي  22المنفعة العامة، مقال منشور في مجلة مغرب القانون بتاريخ 

 22: 59على الساعة  2019نونبر  9

 أحكام قضائية
 عن المجلس األعلى حاليا في  1958صادر بتاريخ فاتح يوليوز   15/58قرار عدد ال

 .58/440الملف اإلداري عدد 

  في الملف  1996ماي  30ت بتاريخ 9/96/10المحكمة اإلدارية بمكناس في الحكم عدد

 ت10/94/10عدد 

  6/11/379في الملف اإلداري رقم  18/04/2013الصادر بتاريخ  926الحكم عدد 
 . مغوس ومن معهقضية عبد السالم 

  في الملف اإلداري رقم  14/07/2006الصادر بتاريخ  297/2006الحكم عدد
 .عن المحكمة اإلدارية بأكادير 185/2005

  9-11بالرباط ، بتاريخ الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية   3390القرار عدد-
 .  36/09/11  ـف عـددلم 2012

  الصادر 163/12/2009ف اإلداري عدد ، في المل732/2009حكم إدارية فاس رقم ،
  .08/07/2009بتاريخ 

  10/11/2010الصادر عن المحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  689/2010الحكم عدد 
 في قضية السيدة اخويري عائشة. 22/2009في الملف اإلداري رقم 

  473/5/1/96في الملف عدد  14/10/1996الصادر بتاريخ  707القرار عدد. 

  524/3/2007في الملف اإلداري عدد  28/01/2009الصادر بتاريخ  70عدد القرار. 

  ت18/97، الملف اإلداري عدد 22/06/1998الصادر بتاريخ  93الحكم رقم. 

  437/4/2000في الملف عدد  05/10/2000الصادر بتاريخ  1357القرار عدد. 

 الملف في 2003- 12 – 11 بتاريخ الرباط إدارية عن الصادر 1438 عددد الحكم 
 .  2001/121 رقم اإلداري

  11/05/2000غ الصادر عن المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 37/2000/3الحكم عدد 
 .غ66/99/3في الملف اإلداري رقم 
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 في الملف اإلداري 2016يوليوز  14الصادر بتاريخ  412 القرار عدد ،
 .3070/4/2/2014عدد
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