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دلیل كراء األراضي الجماعیة
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مقدمة
یلعب الرصید العقاري الذي تتوفر علیه الجماعات األصلیة دورا فعاال في تحریك وثیرة 

محل اهتمام العدید من النشاط االجتماعي واالقتصادي للبالد، حیث أصبحت هذه األراضي
.المستثمرین الدین یرغبون كراء هذه العقارات

في هذا الصدد تعمل مصالح الوصایة بتنسیق مع السلطات اإلقلیمیة والمحلیة ونواب 
و ناألشخاص الذاتییالجماعات المالكة على عرض هذا الرصید المهم على الكراء لفائدة 

ستثمار وخلق فرص الشغل في إطار عالقة شروط تهدف إلى تشجیع االالمعنویین وفق
.تعاقدیة، بات من الضروري تدقیقها وتطویرها إلى ماهو أفضل

لتحدید الشروط والطرق اإلداریة والتقنیة لعملیة كراء أراضي في ملك وضع هذا الدلیللذا تم
وذلك في إطار البحث الدائم عن ومعنویینالجماعات األصلیة لفائدة أشخاص ذاتیین 

.ومستوى عیش الجماعات المالكةلاالستغالل األنجع وتحسین مدا خی

المنظم 1919ابریل27المغیر والمكمل لظهیر 1963ایرر فب6ن ظهیرإفلتذكیر،لو 
الجماعیة وتفویتها،األمالكضبط تدبیر شؤون و األصلیةعلى الجماعاتاإلداریةللوصایة 

عقود االشتراك وٕابرامجماعیة أراضيكراءإمكانیةمنه على 6الفصل السادس صین
.والغیرالمالكة الجماعاتالفالحي بین 

التي تحدد الوثائق الواجب 2003أكتوبر7بتاریخ 194الدوریة الوزاریة رقم فباستثناء
لحد اآلنال توجدجماعي،جل استغالل عقار أتقدیمها لتكوین ملف الكراء بالتراضي من 

األراضيءفیما یخص عملیة كراإتباعهاطرق الواجب الو شروطالمسطرة مدققة تحدد 
).. .المعادنالبحث عن –مقالع –تجاري-فالحي(استغاللهاحسب نوعیة الجماعیة،

.أكریتهاوكیفیة تحصیل األراضيالمكترین فوق هذه إنجازاتوكذا تتبع و مراقبة 
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مقتضیات القانونیة المنظمة في انتظار مراجعة الو مؤقتة،جل سد هذا الفراغ بصفة أومن 
وجعلها تتماشى والمنظور الكراءخاصة تلك المتعلقة بمجال ،نهاییالجماعیة وتحاضيلألر 

عمل إطاربات من الضروري وضع ،المیادینالجدید المتمثل في تشجیع االستثمار في كل 
ذي الدلیلالشيء الذي تمت ترجمته إلى هذا الهوبعملیة الكراء و قما یتعللإلحاطة بكل 

سواء في هذا المجالالفاعلینو جمیع المتدخلین طرفمنهاااللتزام بو محتویاتهیجب احترام
.المحليأواإلقلیميالمركزي،على المستوى 

:و سیتم التطرق عبر هذا الدلیل إلى المحاور التالیة

I.التراضيالسمسرة العمومیة، طلب العروض، و: طرق الكراء.
II. حدید الثمنتالكراء ومدة.
III.عملیة تحصیل األكریة.
IV.التتبع والمراقبة التقنیة لالستغالالت موضوع الكراء.
V.مقتضیات خاصـــة.

على األراضي الجماعیة الواقعة داخل دوائر طبقال تمقتضیات ھذا الدلیلأنوتجدراألشارة
1969یولیو 25بتاریخ 1-69-30الري و الخاضعة للظھیر الشریف رقم 
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I.راءـــــرق الكــط

:تتمثل األنشطة التي یمكن ممارستها فوق األراضي الجماعیة عن طریق الكراء في
oزراعة أشجار مزروعات سنویة، أشجار مثمرة،: فالحیةالتاإلستغالال

.ربیة المواشي، المشاتل، تت المغطاةو زراعات تحت البیالنخیل، 
oالخدماتیةو الصناعیة،حیةفي المیادین التجاریة، السیاتاإلستغالال.
oواألنواع األخرى ىالحصالرمال، األحجار، الرخام،: لمقالعات ستغالالإ

ثم هناك أیضا األراضي التي یمكن . التي تدخل في تصنیف المقالع
.و المملحاتاستغاللها في التنقیب المعدني

:اعتمادا على الطرق التالیةاألراضي الجماعیة یتم كراء 
oطلب العروض.
oالسمسرة العمومیة
oالتراضي.

الكراء بواسطة طلب العروض-1

الجماعیة التي تتمیز بمؤهالت إنتاجیة مهمة و التي األراضيطلب العروضملیةعتهم 
نها جلب التكنولوجیا المتقدمة و تحسین أنجاز مشاریع استثماریة من شإفي یمكن استغاللها 

خلق فرص الشغل لفائدة إلىعالیة، إضافةةدودیمن اجل الحصول على مر اإلنتاجطرق 
.أبناء الجماعات الساللیة المالكة
:المحصیة من طرف المدیریة وتهماألراضيعلىوتطبق عملیة طلب العروض 

 ةیالفالحاألراضي.
 التي یمكن استغاللها ألغراض تجاریة، صناعیة  أو خدماتیةاألراضي
المقالع.
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لفة موضوع تنازل أو فسخ، أو تلك موضوع عدة طلبات األراضي محل استغالالت مخت
.من طرف المستثمرین على المستوى المحلي

برمجة  و انطالقة عملیة طلب العروض1-1

وضعه من طرف یتمالذيالتحمالت لدفتر ع كل عملیة كراء بواسطة طلب العروض ضتخ
مات طرفي العقد باإلضافة إلى شروط الكراء و التزاینصالذي و،الوصایةمصالح 

.حد أدنى من االستثمارات التي یتعین إنجازهاعلى)المكري و المكتري( 
یتم و . فتح االظرفةالتاریخ و الساعة و المكان الذي ستتم فیه عملیة التحمالتكما یحدد دفتر 

خالل شهر على األقل قبل تاریخ إجراء العملیة، حیث یتعین إرساله إلى مصالح العمالة
وتمكین كل راغب في ، لیةالوصایة القیام بإشهار واسع لهذه العمو المذكورةالحعلى المص

.التحمالتدفتر منة المشارك
طبقا لما یملیه دفتر المعنیة،مستوى العمالة ىإال علالمشاركة ملفاتإیداعنه الیمكن أعلى 

.التحمالت

عملیة طلب العروضإجراء1-2

:منكون تشرف على هذه العملیة لجنة تت
 رئیسا:یمثلهاالسلطة اإلقلیمیة أو من.
السلطة المحلیة.
ممثل الوصایة.
 قسم الشؤون القرویة( ممثل عن المصالح المعنیة بالعمالة.(
نائب أو نواب الجماعة الساللیة المعنیة.
المصالح اإلقلیمیة الخارجیة المعنیة، حسب طبیعة المشروعممثلو.
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المتعلقة بمراحل المعلوماتجمیعح االظرفة وٕاعداد محضر یتضمن و تتكلف هذه اللجنة بفت
.طلب العروضإجراء عملیة

لم یحتفظ بهم و المشاركین الذینإلى من طرف السلطة اإلقلیمیة األظرفةو یتعین إرجاع 
و یحتفظ بنسخة من ملف كل مشارك على مستوى قسم الشؤون القرویة ،ذلك مقابل إبراء

.بالعمالة
لنسخة األصلیة لمحضر عملیة طلب العروض و االحتفاظ باممثل الوصایةعلىتعین و ی

، و بشیك األداء الذي اللجنةملف الكراء الخاص بالمرشح الذي تم قبول عرضه من طرف 
و الضمانة البنكیة الخاصة بإنجاز مشروع یمثل واجب إیجار السنة الكرائیة األولى

.االستثمار المقدم من طرف المرشح

إعداد عقد اإلیجارمرحلة 1-3

جل ال أالوصایة داخلوفي حالة الموافقة على العرض المقدم، تقوم مصالح الدراسة،بعد 
و العمالةمصالحإلىلشأن بتوجیه رسالة في هذا ا-فتح األظرفةتاریخیوما من 15یتعدى 

15ى في أجل ال یتعدطلبهبالموافقة على إشعار المعني باألمرهده األخیرةیتعین على 

.بالموافقةمن تاریخ توصلهایوما
بین الجماعة الساللیة ممثلة من المبرمعقد اإلیجاربعد ذلك بإعدادمصالح الوصایةتقوم 

في أجل ال العمالةوٕارساله إلى مصالحطرف الوصي عنها السید وزیر الداخلیة و المكتري،
الذي یمثل واجب اإلیجار عن السنة الكرائیة البنكيصرف الشیكمن تاریخ یوما15یتعدى 
.األولى

في اجل ال -مقابل وصل-إلى المكتري عقد اإلیجارتسلیم العمالةو یتعین على مصالح
أیام من تاریخ توصلها بالعقد10یتعد 

.ه بهتوصلمن تاریخ یوما30اجل ال یتعدىفي العقدتوقیعو یجب على المكتري 
أیام10اجل ال یتعدىفيإلى مصالح الوصایة عقد اإلیجار إرجاع مالةتتولى مصالح الع

.به من طرف المعني باألمرهاتوصلمن تاریخ 
و تقوم مصالح الوصایة بإرجاع ثالث نسخ من العقد الموقع من طرف الوصي في اجل 

.أیام من تاریخ توصل به10أقصاه 
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10مر في أجل أقصاه أللموقع للمعني بایتعین على مصالح العمالة تسلیم نسخة من العقد ا

.  العمالة و القیادةتأیام من تاریخ التوصل به و االحتفاظ بالنسختین المتبقیتین في أرشیفا
باألمربإخبار المعني تقوم مصالح الوصایةعلى العرض المقدم،و في حالة عدم الموافقة

.العقاراء كر وٕاعادةیوما15عن طریق مصالح العمالة في أجل أقصاه 

الكراء بالتراضي.  3

:آالتیةلألراضيیمكن اللجوء إلى الكراء بالتراضي 

 األراضي المكتراة عن طریق السمسرة العمومیة أو بواسطة طلب العروض التي لم
.تأت بنتائج مثمرة بعد إجراء عملیتین متتالیتین

 التي تنص على األراضي موضوع عقود اإلیجار التي انتهت مدة صالحیتها و
.تجدید اإلیجار

تعرف علیها حدیثا من لاالتي تمبجمیع أنواع استغالالتهااألراضي الجماعیة
.طرف بعض المستثمرین

 أوبعض أفراد في قیامتتمثلالمعامالت غیر القانونیة التياألراضي موضوع
كرائها و نواب الجماعات الساللیة المالكة في تفویت أنصبتهم في أراضي جماعیة أ

.مباشرة لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعات الساللیة دون علم الوصایة
سیتم لاستغاللها، بتسویة وضعیة بیتعلقطلبحیت ال یمكن قبول أي 

.جدیدةاعتبارها طلبات كراء 

تكوین ملف الكراء2-1

المطلوبة حسب یتعین على المستثمرین المعنیین تقدیم ملف الكراء مكونا من الوثائق
).الخ-مقلع –تجاري -فالحي( یزاولونه طبیعة النشاط الذي س

و بهدف توحید ملفات الكراء و تسهیل دراستها، أعدت مصالح الوصایة نموذج
و التي الدلیلبهذاالمرفقةبطاقة لكل وثیقة من الوثائق المكونة لملف الكراء -
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ن الراغبین في كراء أراضي جماعیة على المستوى یجب أن تكون رهن إشارة المستثمری
.اإلقلیمي و على مستوى مصالح الوصایةالمحلي و

:و یتكون ملف الكراء من الوثائق الضروریة التالیة

:الوثائق التي یتعین تقدیمها من طرف المستثمرین المعنیین باألمر.أ

 1ملحق رقم )(شخص ذاتي أو معنوي( طلب الكراء(
أو لممثل الشركة) شخص ذاتي(ن بطاقة التعریف الوطنیة نسخة م.
)03 ( العقار المراد كرائه مصحوب بقرص مدمج یتضمن الئحة تصمیمنسخ من

منظمة داخل جدول les coordonnées lambertsاإلحداثیات الجغرافیة 
)(Format Excel یتبث مساحة و حدود العقار و مراجعه العقاریة وكذا مراجع

ومؤثر علیه من طرف مهندس مساح معترف به و صورة المجاورة، موٌقع القطع 
).DWG(و الرسومات على شكل ) JPEG(للتصمیم على شكل 

القانون األساسي والسجل التجاري إذا تعلق األمر بشركة.
نموذج شیك بنكي.
 برنامج االستثمار مصحح اإلمضاء یتناول تقویم مالي إجمالي و مفصل لكل

.)2ملحق رقم ( حدة ومدة إنجازها عملیة على
 المقالعبالنسبة لطلبات استغالل 1/ 1000لم سعلىأنسبيطبوغرافيتحدید.
رخصة بالنسبة لطلبات البحث عن المعادن.
 تسلم له من طرف الجهات للمستثمرمالیة التقنیة و المكانیات اإلتثبتشهادات،

.المختصة
) القائد(المحلیة اء المعد من طرفه لدى السلطةویتعین على المستثمر إیداع ملف الكر 

.مقابل وصل
الوثائق التي یتعین تكوینها من طرف السلطة اإلقلیمیة و المحلیة.ب

تقوم نبعد توصلها بالوثائق المقدمة من طرف المستثمر أالمحلیةالسلطةیتعین على
:التالیةبالوثائق استكمال ملف الكراءب
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حول كراء العقار موضوع الجماعة الساللیة المعنیةدئیة لنوابمحضر الموافقة المب
).3رقم ملحق( الطلب

4رقم قملح(،تقریر السلطة المحلیة المعنیة حول كراء العقار موضوع الطلب.(

30ىجل ال یتعدأعلى مصالح العمالة داخل ملف الكراءوتقوم السلطة المحلیة بإحالة 

.بهیوما من تاریخ توصلها 

:مثلكما تتولى مصالح العمالة بدورها استكمال ملف الكراء من الوثائق التي تنقصه
بالنسبة للعقارات ذات استعمال و الوكالة الحضریة للتعمیررأي مصالح التعمیر

.أو الواقعة داخل المدارات الحضریة و شبه الحضریة/تجاري و 
عمحضر اللجنة اإلقلیمیة المكلفة بتتبع قضایا المقال.
المصالح المعنیة وذلك حسببآراءالتي تتعلق كل الوثائق األخرى الضروریة

.المشروعنوعیة 
رأي السلطة اإلقلیمیة.

المكلفة اإلقلیمیةة نوبعد ذلك تقوم مصالح العمالة بعرض الملف بأكمله على أنظار اللج
.الكراءملفات ةبدراس

تكوین اللجنة و دورها2-2

ة مكلفة بدراسة ملفات الكراء، یعهد برآستها إلى السید العامل أو من ستحدث لجنة إقلیمی
و یقوم رئیس قسم الشؤون القرویة بالعمالة بدور الكتابة و استدعاء أعضاء اللجنة . یمثله

.لالجتماع قصد دراسة الطلبات المعروضة علیها
إلبداء رأیها حول -أو كلما دعت الضرورة لذلك-و تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر

:مناللجنة هذهتتكون و ،الوثائقالمستوفیة لجمیع المقدمةالملفات
من یمثلهأورئیسا: السلطة اإلقلیمیة.
السلطة المحلیة المعنیة.
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 لعمالةباممثل قسم الشؤون القرویة.
المصالح اإلقلیمیة الخارجیة المعنیة، حسب طبیعة المشروعممثلو.

مل أن یستدعي للمشاركة بصفة استشاریة في اجتماعات اللجنة، جمیع و یسوغ للسید العا
كما یمكن لممثل الوصایة حضور .األشخاص الذین یمكن االستفادة من آرائهم و خبراتهم

.أشغال هذه اللجنة

:و یعهد إلى هذه اللجنة بمایلي
القیام بمعاینة العقار موضوع طلب اإلیجار.
تإحداثیاتحدید بعض و رض موضوع طلب اإلیجارلألالتصمیم مطابقة التحقق من

.(G.P.S)نظام التموقع الشمولي بواسطة مركز العقار
التعرف على المراجع العقاریة للقطعة مع تبیان الحدود المجاورة لها.
 دراسة المشروع االستثماري و السهر على أن تكون المساحة موضوع طلب الكراء

.المقدمالمشروعوأهمیةمطابقة مع طبیعة
من اإلیجار أخذا بعین االعتباراقتراح ث:


oنتائج دراسة المشروع االستثماري.
oطبیعة العقار.
o بالمنطقةاألثمنة المطبقة.

تصاعدیا و على مراحل تحدد حسب مدة حاإلیجار المقتر ، مع الحرص على أن یكون ثمن هذا
.حجم استثماري كبیرالكراء، خصوصا إذا تعلق األمر ببرامج استثماریة مهمة ذات 

ملحق رقم (بهذه الدوریة المرفقنموذج لوتدون اللجنة جمیع هذه المعلومات في محضر طبقا ل
5.(
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ةــالوصایرارــق2-3

تم تالكراء،الكراء من طرف اللجنة اإلقلیمیة المكلفة بدراسة ملفات ملففي حالة الموافقة على
من تاریخ توقیع المحضر المعد لذلك مدعما یوما15جل على مصالح الوصایة داخل أتهحالا

.العاملبرأي السید 
بتوجیههذه األخیرة تقومالوصایة، و الموافقة علیه، مصالح بعد دراسة الملف من طرفو 

في أجل ال العمالةمصالحاألولى إلى المعني باألمر و الثانیة إلىرسالة في هذا االتجاه 
.بملف الكراءالتوصل من تاریخیوما15یتعدى 

بالموافقة على إشعار المعني باألمرأیام15في أجل ال یتعدى العمالةمصالحو یتعین على 
شیك بنكيبواسطةاألولىالسنة الكرائیة إیجارواجب أداءمع دعوته-مقابل وصل- طلبه

في أجل ذلك .الكراءو الضمانة البنكیة لتأمین إنجاز المشروع االستثماري الذي تقدم به طالب 
وفي حالة أداء واجب اإلیجار و الضمانة .توصله باإلشعارمن تاریخ یوما30ال یتعدى 

ىإلو الضمانة البنكیةشیك األداءإحالةعلى هذه األخیرةیتعینفالبنكیة لذا مصالح العمالة
.باألمرالمعنيالتوصل به من طرف من تاریخأیام10في أجل ال یتعدى الوصایةمصالح 
بین الجماعة الساللیة ممثلة من المبرمعقد اإلیجاربعد ذلك بإعدادمصالح الوصایةو تقوم 

في أجل ال العمالةوٕارساله إلى مصالحطرف الوصي عنها السید وزیر الداخلیة و المكتري،
البنكي الذي یمثل واجب اإلیجار عن السنة الكرائیةصرف الشیكمن تاریخ یوما15یتعدى 
.األولى

في أجل ال یتعدى –مقابل وصل -و یتعین على مصالح العمالة تسلیم المكتري عقد اإلیجار 
أیام من تاریخ توصلها بالعقد10
كما.تسلمه للعقدمن تاریخیوما30في أجل ال یتعدى العقدتوقیعیجب على المكتريو 

من تاریخ أیام10یتعدى في أجل المصالح الوصایةإلىه إرجاعالعمالةمصالحتتولى
.المعني باألمربه من طرف توصلها 

و تقوم مصالح الوصایة بإرجاع ثالث نسخ من العقد الموقع من طرف الوصي في اجل 
أیام من تاریخ توصل به7أقصاه 

7یتعین على مصالح العمالة تسلیم نسخة من العقد الموقع للمعني بالمر في أجل أقصاه 

.  وصل به و االحتفاظ بالنسختین المتبقیتین في أرشیفان العمالة و القیادةأیام من تاریخ الت
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فیجب على المحددة،في اآلجال األداء، أو عدم إرجاع عقد اإلیجارأما في حالة عدم 
طلب الكراء الغیاحوبالتالي، یصب.اآلجالفي أقرب الوصایة مصالح إخبار العمالةمصالح

.ة بذلكو یتم إشعار مصالح العمال
ملف الكراء من طرف اللجنة اإلقلیمیة المذكورة أو مصالح عدم الموافقة علىفي حالة 

داخل أجل ،مصالح العمالةمن طرف الوصایة، یتم إشعار المعني باألمر برسالة مضمونة
.یوما15أقصاه 

سیتم انجاز , المشروع خالل المدة المتعهد بهابعد معاینة العقار المكترى و التأكد من انجاز 
علما أنه یمكن , الضمانة البنكیةإرجاعإثرهمعاینة من طرف لجنة محلیة و سیتم على 

انظر (استرجاعها بناء على طلب المكتري في حالة انجاز المشروع قبل المدة المتعهد بها 
). المتعلق بنموذج محضر المعاینة8ملحق رقم 

:عن طریق السمسرة العمومیةالكراء-3

إنجاز مشاریع تطلب تال التيالفالحیة عن طریق السمسرة العمومیة األراضي یهم الكراء
تجدد لفترة سنوات )3(أو ثالث سنوات(3)، و التي تحدد مدة كرائها في ثالثاستثماریة

.واحدة مماثلة
:هذه العملیة فيلو تتجلى المراحل الرئیسیة

.ة السمسرةبرمجة عملی1.3

من طرف المصالح المعنیة التابعة للوصایة التي تقوم بإطالع السمسرةعملیةتتم برمجة
من تاریخ إجراء العملیة،على األقلیوما30قبل عن طریق العمالة بذلكالسلطة المحلیة

و یتعین على السلطة المحلیة .ةساعالتاریخ و والمكان،ال،مع تحدید موضوع الكراء
.إشهار واسع لهاتخصیص 

عملیة السمسرةجراء إ2.3
:السمسرة العمومیة من طرف لجنة مكونة منیتم إجراء
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رئیسا: السلطة المحلیة.
 عند االقتضاء( ممثل الوصایة(.
 قسم الشؤون القرویة( لعمالة المصالح المعنیة باممثل عن.(
نائب أو نواب الجماعة الساللیة المعنیة.

یتأكد من هویة المشاركین من عملیة السمسرة، یتعین على رئیس اللجنة أنو قبل انطالق 
:ما یليلهمیوضحخالل اإلدالء ببطاقات تعریفهم الوطنیة وأن 

 طبیعته، توابعهمحتویاته(وصف العقار موضوع الكراء ،(...
مدة ثابتة ( المدة الكرائیة المحددة(
 أو تقییم إداري لثمن كراء مرجعیة یةعلى أساس قیمة كرائانطالق العملیة

.في حالة وجودهماالعقار 
 لهكتار سنویاالدرهم لب( العرض المقترح(.
 سو السمسرة على المتزاید الذي یقدم أكبر عرضر.
 في المائة على ثمن الكراء السنوي المحتفظ به و التي تمثل 10إضافة نسبة

المدة الكرائیة خاللمساحة اإلجمالیة اإلداریة و ذلك بالنسبة للالصوائرواجب
.موضوع عقد اإلیجار

الفائز من طرف لرئیس اللجنةباسم السید وزیر الداخلیةبنكيتقدیم شیك
الكراء عن السنة الكرائیة واجبالمؤقت الذي رست علیه السمسرة، یتعلق بأداء 

.إلداریةاالصوائرواجبالتي تمثل في المائة10نسبة بما في ذلك األولى

ویتم تحریر محضر من طرف لجنة السمسرة الذي یجب أن یتضمن كل المعلومات المتعلقة 
أن یرسل إلى مصالح الوصایة عن طریق العمالة المعنیة داخل أجل ال بمراحل العملیة، و

.عملیة السمسرةإجراءأیام من تاریخ15یتعدى 
یة، فإنه یتعین علیه االحتفاظ بنسخة هذه العملإلجراء وفي حالة حضور ممثل عن الوصایة

، وبنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للفائز أصلیة للمحضر المعد لها و بشیك األداء
. المؤقت
إعداد عقد اإلیجارمرحلة 3.3
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جل ال أبعد الدراسة، وفي حالة الموافقة على العرض المقدم، تقوم مصالح الوصایة داخل 
مصالحإلىلشأن بتوجیه رسالة في هذا ا-یة السمسرةعملیوما من تاریخ15یتعدى 
بالموافقة على نتیجة السمسرة في إشعار المعني باألمرو یتعین على هده األخیرةالعمالة

.یوما من تاریخ توصلها بالموافقة15أجل ال یتعدى 
ممثلة بین الجماعة الساللیةالمبرمعقد اإلیجاربعد ذلك بإعدادمصالح الوصایةو تقوم 

في العمالةوٕارساله إلى مصالحمن طرف الوصي عنها السید وزیر الداخلیة و المكتري،
الذي یمثل واجب اإلیجار عن السنة البنكيصرف الشیكمن تاریخ یوما15أجل ال یتعدى 

.ىاألولالكرائیة 

ال في اجل -إلى المكتري مقابل وصل-عقد اإلیجارتسلیم العمالةیتعین على مصالح
.أیام من تاریخ توصلها بالعقد10یتعد 

.ه بهتوصلمن تاریخ یوما30في اجل ال یتعدىو یجب على المكتري توقیع العقد 
أیام10اجل ال یتعدىفيإرجاع عقد اإلیجار إلى مصالح الوصایة تتولى مصالح العمالة

.ها به من طرف المعني باألمرتوصلمن تاریخ 
اجلبإرجاع ثالث نسخ من العقد الموقع من طرف الوصي في و تقوم مصالح الوصایة

توصل بهالأیام من تاریخ 7أقصاه 
7مر في أجل أقصاه ألیتعین على مصالح العمالة تسلیم نسخة من العقد الموقع للمعني با

.القیادةالعمالة و تأیام من تاریخ التوصل به و االحتفاظ بالنسختین المتبقیتین في أرشیفا
و بإخبار المعني باألمرتقوم مصالح الوصایةعلى العرض المقدم،ي حالة عدم الموافقةو ف

یوما و إعادة كراء 15عن طریق مصالح العمالة في أجل أقصاه إرجاعه الشیك المقدم
.العقار

:ملحــوضة

إذا لمةالغیوطلب الكراء بالتراضيالسمسرة العمومیة,العروضاتطلبتعتبر عملیتي* 
عقد اإلیجار موقع من طرف المعني باألمر في اآلجال بتتوصل مصالح الوصایة 
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الذي یمثل مبلغ السومة البنكيوفي هذه الحالة سیتم صرف الشیك. )یوما 30(المحددة 
.من اإلیجار لفائدة الجماعة المالكة، وٕاعادة كراء العقارىالكرائیة للسنة األول

مر لواجب اإلیجار السنة الكرائیة األولى وكذا عدم تقدیم في حالة عدم أداء المعني باأل* 
.فإن طلب الكراء یصبح الغیاالمحدداألجلداخل ضمانة بنكیة

المقدم من طرف المعني باألمر بأكمله في األجل في حالة عدم انجاز المشروع االستثماري * 
وستقوم مصالح الوصایة ,المحددة فان الضمانة البنكیة سیتم صرفها لفائدة الجماعة الماكة

.إفراغ العقار و استیفاء الدین, بمتابعة قضائیة ضد المكتري قصد فسخ عقد اإلیجار

II.و تحدید الثمنعقد اإلیجارتجدید،الكراءمدة.

:مــــدة الكـــــراء.1

:كالتالي ذلكو .وأهمیتهطبیعة المشروع حسبیتم تحدید مدة الكراء 

:ـــةالفالحیـألراضيا1-1

o الموسمیةسنوات تجدد لفترة كرائیة واحدة مماثلة بالنسبة للزراعات (3)ثالث.
oفتراتلثالثتجدد سنوات(3)ثالث:التاليى الشكل عل(سنة (12)عشرا ناث

إذا فاقت المساحة و المشاتل ، داخل البیوت المغطاة لنسبة للمزروعات با)مماثلة
.موضوع الكراءاإلجمالیةمن المساحة%50المخصصة لها نسبة 

oفتراتلثالثتجدد سنوات(3)ثالث :التاليعلى الشكل (سنة(12)عشرا اثن
.للمشاریع المتعلقة بتربیة المواشيلنسبة با)مماثلة

oفتراتلثالثسنوات تجدد (3)ثالث:التاليعلى الشكل (سنة (12)عشرا اثن
(الفواكهرشجابأراضي المغروسةلألبةلنستجدد لفترة كرائیة واحدة مماثلة با)مماثلة

15



%50إذا فاقت المساحة المخصصة لها نسبة ،الزیتونوأشجار)وردیات–حوامض 
.موضوع الكراءمن المساحة اإلجمالیة 

oفترات مماثلةخمسلسنوات تجدد (3)ثالث: الشكل التاليعلى(سنة )30(ثالثون
فاقت إذاالنخیل ألشجارلنسبةبا)ثلة سنة، كما تجدد هذه المدة لفترة مما)15(أي 

.موضوع الكراءاإلجمالیةمن المساحة % 50المساحة المخصصة لها نسبة

:تجاريذات استعمال األراضي2.1

:كالتالي بالنسبة لهذا النوع من اإلستغالالتتحدد المدة الكرائیة 
oشكلعلى وذلكالمشروعةأهمیحسب سنة)18(عشر وثمانیة)9(تسعبین ما

.مماثلةسنوات تجدد لفترات كرائیة )3(ثالث
oةالمؤقتبالنسبة لالحتالالت األكثرسنوات على )3(ثالث.
oسنوات تجدد لسبع فترات كرائیة مماثلة بالنسبة للعقارات المستغلة في إنتاج  )3(ثالث

.الطاقة الریحیة

:ــعــالـالمقــ3.1

oسنوات بالنسبة للمقالع)9(و تسع )3(ثالث ین ما ب.
o المستغلة في البحث عن لألراضيبالنسبة سنوات)9(و تسع ) 3(ما بین ثالث

.المعادن
oثالث سنوات تجدد لخمس فترات مماثلة: الشكل التاليعلى(سنة(18)ثمانیة عشر(

زلیج و التي تتطلب نتاج األجور و الإلعصریةبالنسبة للمقالع المرتبطة ببناء وحدات
استثمارا مهما

oفترات مماثلةلتسعثالث سنوات تجدد : الشكل التاليعلى(سنة(30)ثالثون(.

:یجاراإلتجدید عقد .2
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أشهر) 06(بستةقبل انتهاء العقدیتعین علیهاالستغاللاذا كان المكتري یرغب في مواصلة 
كل ملف رهین طلب تجدید ةدراسو یبقى قبولسته، إلى مصالح الوصایة لدرااإلیجارتقدیم طلب تجدید 

باحترام المكتري جمیع بنود عقد اإلیجار و تنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیته المالیة و االعتناء 
.  بالعقار عنایة العاقل بملكه

و كل تجدید عقد إیجار سیتم وفق شروط جدیدة ضمنها تقدیم برنامج استثماري جدید أو 
.طبقا للمسطرة المتبعة بخصوص الكراءذلك ي إلنجاز المشروع، وتكمیل

:لسومـــة  الكـــرائیــــةا.3

:كالتاليالمعمول بها وذلك طرق الكراءحسبتحدد السومة الكرائیة 
oیطبق الثمن المقترح من طرف العمومیة،لسمسرة اوطلبات العروضلبالنسبة

.الوصایةلمصالح ي بالموافقة النهائیةظالمشارك الذي ح
o انطالقا منةیاالوصالمحدد من طرفالنهائي بالنسبة للكراء بالتراضي یطبق الثمن

.الكراءالمكلفة بدراسة ملفات اإلقلیمیةالمقترح من طرف اللجنة الثمن

III.موضوع الكراءتالتتبع والمراقبة التقنیة لالستغالال.
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یتم المستثمرین،من طرف صیانتهاومرتقب تحقیقهاالاإلنجازاتجل السهر على تتبع أنم
بعملیات المراقبة من طرف لجان مركزیة أو إقلیمیة حسب أهمیة المشروع ومساحة القیام 
) .6ملحق رقم ( ، طبقا للنموذج العقار

:الفالحیةألراضيا.  1
 هكتار100ذات مساحات تفوق
هكتار من طرف مصلحة االستغالالت 100موضوع مساحات تفوق اإلنجازاتیتم تتبع 

ة لمدیریة الشؤون القرویة بتنسیق مع قسم الشؤون القرویة بالعمالة والسلطات الفالحیة التابع
.المحلیة

 هكتار100ذات مساحات تقل عن

هكتار من طرف قسم الشؤون القرویة 100موضوع مساحات تقل عن اإلنجازاتیتم تتبع 
الذي یجب تعبئته و إرساله إلى مصالح )6ملحق رقم (موذج المشار إلیه ، طبقا للنبالعمالة

.الوصایة بعد القیام بكل زیارة میدانیة
الفالحیة التابعة لمدیریة الشؤون القرویة بمراقبة سنویة حسب تالاالستغالوتقوم مصلحة 

.المكتراةاختیار عینات من العقارات 

:تجاريذات استعمال ألراضيا.1
ملیون الدرهم1ریع التي تفوق قیمة استثماراتها المشا

من المشاریع من طرف مصلحة االستغالالت الفئةالمتعلقة بهذه اإلنجازاتیتم تتبع 
رویة بالعمالة مع قسم الشؤون القبتنسیقالتجاریة التابعة لمدیریة الشؤون القرویة

.والسلطات المحلیة

ملیون الدرهم1عنالمشاریع التي تقل قیمة استثماراتها

، بالعمالةقسم الشؤون القرویة المتعلقة بهذه الفئة من المشاریع من طرفاإلنجازاتیتم تتبع 
الذي یجب تعبئته و إرساله إلى مصالح الوصایة )6ملحق رقم (طبقا للنموذج المشار إلیه 
.بعد القیام بكل زیارة میدانیة
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لمدیریة الشؤون القرویة بمراقبة سنویة حسب بعةالتجاریة التاوتقوم مصلحة االستغالالت 
.المكتراةاختیار عینات من العقارات 

:لمقالـــــعا. 3

الرملـــــیةلمقالع ا:

بإحصاء ،الرملیةالمقالعأبناء الجماعة المالكة الذین تم تنصیبهم كحراس على ضیقوم بع
في لوائح تسلم یومیا إلى التقنیین ةالكمیات المستخرجالشاحنات المحملة بالرمال و تدوین

بمراقبة یومیة لعملیة االستغالل داخل المقلع قصد الذین یقومون لمصالح الوصایةالتابعین 
الستغالللبنود عقد اإلیجار و دفتر التحمالت المخصص كتريالتأكد من مدى احترام الم

.   المقالع

األخرىالمقالع أنواع:

حالة وجود في،خاصةإلى مكاتب طبوغرافیة الحجریة المقالعغاللیعهد بعملیة تتبع است
.حسب أهمیة المقالعواقتصادیةةمردودی

من طرف المصالح المعنیة التابعة ها یتم تتبعالمقالع األخرى، فأنواعفیما یخص أما
.المحلیةللوصایة بتنسیق مع مصالح العمالة والسلطات 

أنالمكتريعلى یتعینحول الكمیات المستخرجة، یحصل یمكن أنتفادیا لكل خالف و 
المسح ات للقیام بعملی،المعنیةاللجان أعضاءیستدعي مهندسا طبوغرافیا محلفا للحضور مع 

.للمقلع الذي یستغلهالطبوغرافي
.عنهمن ینوب أووتدون عملیة المسح في محضر موقع من طرف اللجنة والمكتري 

بتتبع قضایا المقالع المكلفةاإلقلیمیةقیام اللجنة رورةضعلى بصفة عامة دیالتأكویجب 
87عددالمشتركة یةللدورطبقابزیارات لمراقبة المقلع في حدود االختصاصات المخولة لها 

.8/06/1994بتاریخ 

IV.مقتضیات خاصـــة.

19



العملفإنه یتعین بها،المرتبطةلملفات لتدبیر أفضل وتسهیل عملیة الكراءمن أجل
:جراءات التالیةباإل

oعدم قبول أي طلب كراء تم إیداعه مباشرة بمصالح الوصایة.
oق لمصالح الوصایة أن توصلت بعدم قبول أي ملف كراء یتعلق بنفس العقار الذي س

.موضوع هذا الدلیلةبملف بشأنه من طرف مصالح العمالة عمال بالمسطر 
oو ذلك طبقا األداءعفاء منعدم قبول أي طلب یتعلق بمراجعة ثمن اإلیجار أو اإل

.لفصول عقد اإلیجار
oستثمارات اإلعنتعویضبالیتعلق ،المكترینمن طرف یمكن تقدیمهرفض كل طلب

.برنامج االستثمار األصليتجاوزفي حالة و غیر المستهلكة 
oالطلبات المقدمة من طرف أشخاص مدینین اتجاه الجماعات الساللیة و عدم قبول

. مخزنیةإدارة األمالك ال
oجمیع الضمانات الضروریة في حالة تغییر النظام األساسي للشركةالمكتريتقدیم ،

كما ال یمكن قبول أي تغییر في شروط الكراء . نقل الكراء لفائدة الغیرفي حالةأو 
و ذلك كما هو منصوص ) اإلیجارخصوصا فیما یتعلق بالسومة الكرائیة و مدة (

.ین الطرفینبلمبرماعقد اإلیجار علیه في
o األراضي الجماعیة الغیة كراءتعتبر جمیع الدوریات السابقة و المتعلقة بعملیة

.اءا من تاریخ توقیع هذا الدلیلدإبت

یتعین على السلطات االقیلمیة والمحلیة في عملیة الكراء، قبل الشروع تجدر اإلشارة إلى أنهو 
إنجاز المشروع، ه معناسبتلتي یوجد علیها،  أن تتحقق من الطبیعة القانونیة للعقار، الحالة ا

.بالنسبة لتصامیم التهیئة الحضریة والمدارات السقویةتهوضعیو 

لراغبین في الكراء سواء كانوا اصكما یجب علیها كذلك التعرف على هویة األشخا
ریعهم قنیة إلنجاز مشاهم التمادیة ومؤهالتهم الإمكانیاتو على،أشخاصا ذاتیین أو معنویین

.المقترحة
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حول مبدأ كراء أو عدم الرأيإبداءالت واألقالیم ماللسادة الوالة وعمال الععودیعلى انه 
.الرأيكراء عقار جماعي مع ضرورة تعلیل هذا

و تبقى للسید وزیر الداخلیة الوصي على الجماعات األصلیة أو ممثلوه الصالحیة في اتخاذ 
إلیجار المبرم مع ملیة الكراء وذلك بالتوقیع على عقد االقرار النهائي للمصادقة على ع

.المستثمر

،المحلياالقتصاديالجماعیة من تأثیر على النشاطاألراضينظرا لما لعملیة كراء و 
الجماعات مشاریع تنمویة لفائدةإنجازالموارد الناتجة عنها والتي یتم توظیفها في ألهمیةو 

بكم التدخل لدىأهیبتجددها،لدوام تلك العائدات وضمانجعاألنلسبیل باعتبارها االساللیة
لعمل على تحسیسها لالمعنیة التابعة لنفوذكم وكل الجهات اإلقلیمیة والمحلیةالمصالح 

وتفعیل المساطرتطبیقىوالسهر علهذه العملیةإنجاح بضرورة االنخراط والمشاركة في
الجماعیة في األراضيإدماجود من اجل ومضاعفة الجهخاصة،موضوع هذا الدلیل بصفة 

.عامةبصفة للبالدواالقتصادیةاالجتماعیةمسلسل التنمیة البشریة والتنمیة 
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الئحة الملحقات المرفقة بالدلیــل

)شخص ذاتي أو معنوي(طلب كراء عقار جماعي : 1الملحق رقم

)وع خدماتياستغالل فالحي او مشر (برنامج االستثمــار:2الملحق رقم 

ألغراض فالحیة ،  خدماتي (قرار نیابي حول كراء عقار جماعي: 3الملحق رقم 
)، مقالع ، البحث عن المعادن

تقریر السلطة المحلیة حول كراء عقار جماعي :    4الملحق رقم 

محضر اللجنة اإلقلیمیة المكلفة بدراسة كراء األراضي      : 5الملحق رقم 
)ت استغالل فالحي آو خدماتيملفا(الجماعیة 

تتبع مشروع االستثمـــار:   6الملحق رقم

نموذج ضمانة بنكیة: 7الملحق رقم

)مشروع فالحي(دفتر التحمالت : 8الملحق رقم 

)مشروع فالحي(تصریح بالشرف : 9الملحق رقم

اع الضمانةمحضر حول تتبع برنامج االستثمار قصد إرج: 10الملحق رقم 
)ألغراض فالحیة ،  خدماتي(

نماذج عقود اإلیجار :   11الملحق رقم 
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  :دائـــرة 
 :قيـــادة 

 
 محضر الموافقة المبدئية لنواب

 ……..سالليةالجماعة ال
 على كراء عقار جماعي

 ض فالحية+من أجل استغالله في أغرا
 

للنظر في  ………………… بتاريخ ………………… اجتمع نواب الجماعة الساللية         
 …………………………كراء العقار الجماعي المدعو

 ………………………………البالغ مساحته -               
 ……………………………الكائن ب -  
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 ................��د
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    ��� ............................................................................................................. :ا
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.................................................................................................................................... 

ويبقى للسيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات الساللية وتدبير شؤون أمالكها     
ل الصالحية في الموافقة النهائية على كراء هذا العقار وتحديد كل الشروط المرتبطة كام

 .باستغالله بكيفية عقالنية
        اإلمضاءات                                          

���>
 ا!U' ا
-  
- 
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 و.ت.ر)' ب
- 
- 
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 ا�D%�ءات  
- 
- 
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 تأشيرة السلطة المحلية 
 .قة أو عدم الموافقة على كراء العقار يتعين على المجلس النيابي تعليل قراره في حالة المواف
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 ……………البالغ مساحته  -

 .........................الكائن ب  -

 :ذي المرجع العقاري  -

رU' ���ري            
 ...............��د

��
��Lإ �Y�c�;  .... 

 �C*� إداري 
 .............��د

��
��Lإ �Y�c�;....... 

 n�dC  M���
 ................��د

��
��Lإ �Y�c�;....... 

ndC� ��_......... 

 

��
��Lإ �Y�c�;..... 

��c
 ........................ب ت و ر)': ا
���C ل...........................................�4�4ع @�M ا

 �Lأ A�  �� ���3 أ_�اض [ k
Z]&Uر*�( ا�	 -����Oq - ��Y��U .( 

 : ما يلينواب الجماعة الساللية قرر            وبعد المناقشة،

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

��� ا
��ار      . :.............................................................................................................  

..................................................................................................................................... 
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تدبير شؤون أمالكها ته وصيا على الجماعات الساللية وويبقى للسيد وزير الداخلية بصف
النهائية على كراء هذا العقار وتحديد كل الشروط المرتبطة كامل الصالحية في الموافقة 

 .باستغالله بكيفية عقالنية

                                  

             اإلمضاءات 

���>
 ا!U' ا

- 

- 

- 

 و.ت.ر)' ب

- 

- 

- 

 ا�D%�ءات

- 

- 

- 

  تأشيرة السلطة المحلية                                                                                     

 . أو عدم الموافقة على كراء العقار يتعين على المجلس النيابي تعليل قرارهةفي حالة الموافق
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 3 �ـ�ـCـــ� ر)ــ' 

 :                                 إقليـم / عمالة 
 :دائــرة 
 :قيــادة 

 محضر الموافقة المبدئية لنواب
 ……..ة السالليةالجماع

 على كراء عقار جماعي
 

 ) حصي- رخامي- طيني-حجري(من أجل استغالله كمقلع 

 للنظر ..….....……  بتاريخ..….……… جماعة السالليةال نواباجتمع            
 ..............................الجماعي المدعو في كراء العقار

 …….........…… مساحته البالغ -

 ........................... الكائن ب  -

 :المرجع العقاري ذي  -

رU' ���ري            
 ................��د

��
��Lإ �Y�c�;  .... 

 �C*� إداري 
 .............��د

��
��Lإ �Y�c�;....... 

 n�dC  M���
 ................��د

��
��Lإ �Y�c�;....... 

ndC� ��_......... 

c�;��
��Lإ �Y�... 

 ........................ب ت و ر)': ا
���C ل...........................................�M ا
4�4���cع @

 k
Z]&Uا �Lأ A�  حصي- رخامي- طيني-حجري(كمقلع ( 

 :           وبعد المناقشة،  قرر نواب الجماعة الساللية ما يلي

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

��� ا
��ار      . ........................................:................................................................. 

........................................................................................................................... 
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شؤون أمالكها تدبير ته وصيا على الجماعات الساللية وويبقى للسيد وزير الداخلية بصف

كامل الصالحية في الموافقة النهائية على كراء هذا العقار وتحديد كل الشروط المرتبطة 

 .باستغالله بكيفية عقالنية

             اإلمضاءات 

���>
 ا!U' ا

- 

- 

- 

 و.ت.ر)' ب

- 

- 

- 

 ا�D%�ءات

- 

- 

- 

  تأشيرة السلطة المحلية                                                                                     

 . أو عدم الموافقة على كراء العقار يتعين على المجلس النيابي تعليل قرارهةفي حالة الموافق
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 3 �ـ�ـCـــ� ر)ــ' 
 :                                 إقليـم / عمالة 

 :دائــرة 
 :قيــادة 

 محضر الموافقة المبدئية لنواب
 ……..لجماعة السالليةا

 على كراء عقار جماعي
 من أجل استغالله في البحث عن المعادن

 
 للنظر في كراء العقار ..……… بتاريخ..…………           اجتمع نواب الجماعة الساللية

 ..........الجماعي المدعو
 ……………البالغ مساحته -
 .........................الكائن ب -
 :ذي المرجع العقاري -

رU' ���ري            
 ................��د

��
��Lإ �Y�c�;  .... 

 �C*� إداري 
 .............��د

��
��Lإ �Y�c�;....... 

 n�dC  M���
 ................��د

��
��Lإ �Y�c�;...... 

ndC� ��_......... 
 

��
��Lإ �Y�c�;..... 

��c
 ........................ب ت و ر)': ا
���C ل...........................................�4�4ع @�M ا

 k
Z]&Uا �Lأ A�  حصي- رخامي- طيني-حجري(كمقلع ( 

 :           وبعد المناقشة،  قرر نواب الجماعة الساللية ما يلي
.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 
��� ا
��ار           .  : ..................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
تدبير شـؤون    وصيا على الجماعات الساللية و                 ويبقى للسيد وزير الداخلية بصفته     

كامل الصالحية في الموافقة النهائية على كراء هذا العقار وتحديد كل الشروط المرتبطة              اأمالكه
 .باستغالله بكيفية عقالنية

             اإلمضاءات 
���>
 ا!U' ا

- 
- 
- 

 و.ت.ر)' ب
- 
- 
- 

 ا�D%�ءات
- 
- 
- 

  السلطة المحلية تأشيرة                                                                                     

 . أو عدم الموافقة على كراء العقار يتعين على المجلس النيابي تعليل قرارهةفي حالة الموافق
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 4 �ـ�ـCـــ� ر)ــ'  
 :                                 إقليـم / عمالة 

 :دائــرة 
 :قيــادة 

 
 تقرير السلطة المحلية

 جماعيـار  حـول طلب كراء عق
 

  ......................................بناء على الطلب الذي تقدم به السيــد        
 ...................... ب ت و رقم: الحامل ل       

يلتمس من خالله موافقة السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على أراضي الجموع على كراء  
  ................................... العقار التابع للجماعة الساللية

 ……............……… البالغ مساحته -
 ..................................الكائن ب -
 :المرجع العقاريذي  -

رسم عقاري          
 ................عدد

 ...  بمساحة إجمالية

تحديد إداري 
 ............عدد

 ....بمساحة إجمالية

مطلب تحفيظ 
 ................عدد

 ....مساحة إجمالية  ب

 غير محفظ
  

 ....بمساحة إجمالية
 

 )4) (3) (2) (1(  :من أجل استغالله في أغراض        
  

، فإن السلطة .............................. بتاريخ         وبعد البحث الذي اجري في الموضوع
 :قررت ما يليالمحلية 

......................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

��� ا
��ار.  :........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 

 : طابع وتوقيع السلطة المحلية                                 
 فالحية )1(
 )سياحي-صناعي-تجاري(خدماتية  )2(
 مقلع )3(
 البحث عن المعادن )4(
 

 .عدم الموافقة على كراء العقار يتعين على السلطة المحلية تعليل قرارها في حالة الموافقة او
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 4 �ـ�ـCـــ� ر)ــ'  

 
�d�>�
����� ا(Dا �O	�
 �C%� ا

�	
��dت آ�اء ا�را� ا� �Uرا�;���� 

 –اZ]&Uل  	�ري  -
 

I- ر��.
 �.�*�O ا

 �.���ت إدار*�  - 1
      

  ا7(�56- 
  ا�:ا9&ة- 
  ا��52دة- 
  ا�</�3) ا�/���)- 
 : �N:%: إداري    -
 : ر�� �23ري    -

- O5DN'ا� P6*� : 

-O5DN'ا� P6*� ون:+  

-  ODN� &5Q :  

  ا�/&4@ ا���2ري-
 
 

 -(A�=/ا�  
       

2 - ]L ت���ا]���.� 
 

- &5H�� �5تSا:Aإ 
(�2Hا� Tآ&/+ (U�"ا� 

 

- Tا�/&اآ V3 :�Hا� 
(%&WNا� 

 

 ا��N/6� (H=���+ :�Hور -
 ا�*&(5)

 

 : H�� X%&Y:ة +����6-

 :  H�� &5Q X%&Y:ة +����6-

 :  ا�//&ات -

- (�5H*ا�  –) 6) ، و3&ة\�(  :  
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�.��ر - 3
 �Oاه�

� ا�C
 ا

-&Q�#   

   ��[�ع TKاع-

  [�ع �&ام ��-

   ��[�ع P6Y آ&اء `_&-

 �C&4*�ت ا
.��ر  - 4

��O*�ت وا
&	,�rات �
 ا


� ا
��Y�c ا
.�د ا
4Oع�C
 �YZ-�ت ا
4Oع ا

 

 

 

     

 

 

� �;�,>
 ا

II- ر��B&U!وع ا�+� �Uدرا 

 دراC� �U&4ى ا
�+�وع •

  �*�+2) ا�/=�A) �@ ا�/-&وع

ا�'&ا+b ا�/�[�3� �6/-&وع 
   �5HY) ا�/�*2) �@
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��+�وعا
�را�U ا •
 ��
��
 

 .��اG��H� Xe ا�'/�%� �@ ا��'./�رات ا�/�T@ إK<�زه� -

  ا�5K���7ت ا�/'�e&ة �Eا ا�/='./& �'/�%� ا�/-&وع -

III- ��2ا�>

�ره' (ا)&�اح ا
��4c ا�; /�&��
2( 
       �
 :ا�O&Uدا إ

 .f9�'K درا�) ا�/-&وع ا��'./�ر •

 .�5HY) ا���2ر •

� ا�/�*2) •e (2H*/ا� (�/Sgا. 

 :�6<�) ���) آ&ا (59�i63 (%:3�! �&ا�A آ��'��� �2'&ح ا

- iو�g6) اA&/و ا�=�)2دره� �6/'&: ............ا� . 

- (5K�.6) ا�A&/و ا�=�)2دره� �6/'&: ............. ا� . 

-     -........... 

� د��jj5 آjj&اء   : �ـ-��ـYZــ�jje kjj563 ص�jj!�� ه��jj� ijjدا إ���'jjا� �jjAا�/&ا :jj%:N� �'jj%
 .اgرا[� ا�</�53)

  
IV-  �O	�
 رأي ا

 

 
�O	�
  4)�.�ت أ�%�ء ا
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  5 �ـ�ـCـــ� ر)ــ'  

 
�d�>�
����� ا(Dا �O	�
 �C%� ا

�����	
��dت آ�اء ا�را� ا� �Uرا�; 
-  YZ[ لZ]&Uا– 

 
V- ر��.
 �.�*�O ا

 
 �.���ت إدار*�  - 1

      
  ا7(�56- 
  ا�:ا9&ة- 

  ا��52دة- 
  ا�</�3) ا�/���)- 
 :داري     �N:%: إ-
 : ر�� �23ري    -

- O5DN'ا� P6*� : 

-O5DN'ا� P6*� ون:+ : 

- &5Q 
      ODN� 

  ا�/&4@ ا���2ري-
 
 

 -(A�=/ا�  
       

 �.���ت L[�ا]�� - 2
 

-(�2Hا� Tآ&/+ (U�"5& ا�H�� �5تSا:Aإ   

-(%&WNا� Tا�/&اآ V3 :�Hا�   

   ا��N/6� (H=���+ :�Hور ا�*&(5)-

 : H�� X%&Y:ة +����6-

 :  H�� &5Q X%&Y:ة +����6-

  :  ا�//&ات-

- (�5H*ا�  –) 6) ، و3&ة\�(  :  
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�.��ر - 3
 �Oاه�

� ا�C
 ا
 

-&Q�#   
   ��[�ع TKاع-
   ��[�ع �&ام-
   ��[�ع P6Y آ&اء `_&-

 
4 - ��O�  ت���.� 

 
�\'53�K  54:ة- (*��'� -(D5�]  

�\2/3  
  ا�.&+)

�  mHU) ا���2رA<e–  ي –ر�3ي�+�Q  

 
 ا�D&#) ا�/�59)  و�4د ا�/�ء +�e&ة

  X/3 ا�/�ء
  و�4د ا�/�ء +�e&ة

 ا�/�ارد ا�/�59)

(5N*=ا�/�ارد ا� 

  53�K) ا�/�رد
 

 �C&4*�ت ا
.��ر - 5
  

 ا
�[�و�Uت �
 

 �ر*:  ا
<�B]� ا
��Y�c ا
4Oع
 ا
[�س

�� �تO

� ا
�[�و�Uت وا�Y ت�-YZ�
 ا
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� &
 	,�rات ا
,��رو ]��YZا
 

��.� ا
&	,�rات�

� ا
c.� ا
.�د ا�C
 ا

 ا
.�د ا
4Oع
 ا
�YZ-�ت

       `+�ر
       أ�2Sب

�       ��ا(
       (��ات ا�&ي

f%ر�\U       
 
��O*�ت وا
&	,�rات �
 ا
 

�.���

� ا
c.� ا
.�د ا
4Oع ا�C
 ا
�YZ-�ت ا

      +��%�ت ا��'m>ل

Vآ�=�      

      ��5ج

      �/&ات
 
� �;�,>
 ا

VI- ر��B&U!وع ا�+� �Uدرا 
 درا�) �N'�ى ا�/-&وع •

   
  �*�+2) ا�/=�A) �@ ا�/-&وع

 53�K) ا�'&+)
 ا�/��خ

 ا�'&ا+b ا�/�[�3� �6/-&وع �@

 �5HY) ا�/�*2)
 

��+�وع •
 ��
��
 ا
�را�U ا
 
 .��اG��H� Xe ا�'/�%� �@ ا��'./�رات ا�/�T@ إK<�زه� -

  .����5Kت ا�/'�e&ة �Eا ا�/='./& �'/�%� ا�/-&وعا7 -
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VII- ��2ا�>
�,<&�ر/ ;�
�ره'  (ا)&�اح ا
��4c ا
( 
 

       iا�'��دا إ�: 
 .f9�'K درا�) �-&وع ا��'./�ر •
 .�5HY) ا���2ر •
� ا�/�*2) •e (2H*/ا� (�/Sgا. 

 � :�2'&ح ا�6<�) ���) آ&ا (59�i63 (%:3�! �&ا�A آ��'��
 

- iو�g6) اA&/دره� �6\�'�ر و ا�=�)........: ....ا�. 
- (5K�.6) ا�A&/دره� �6\�'�ر و ا�=�): ............. ا�. 
-     -........... 

 
�-YZ�:   د��5 آ&اء �e k563 ه� ��!�ص�� iا�'��دا إ� �Aا�/&ا :%:N� �'%

 اgرا[� ا�</�53) 
  

VIII-  �O	�
 رأي ا
 

 
 

�O	�
  4)�.�ت أ�%�ء ا
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  5 �ـ�ـCـــ� ر)ــ'  

 

 
�d�>�
����� ا(Dا �O	�
 �C%� ا

�����	
��dت آ�اء ا�را� ا� �Uرا�; 
-  b
���
 –اZ]&Uل ا

 
I - ر��.
 �.�*�O ا

 
 �.���ت إدار*�  - 1

      
  ا7(�56- 

  ا�:ا9&ة- 

  ا��52دة- 

  ا�</�3) ا�/���)- 

 : �N:%: إداري    -
 : ر�� �23ري    -

-DN'ا� P6*�  O5: 

-O5DN'ا� P6*� ون:+ : 

-      ODN� &5Q 

  ا�/&4@ ا���2ري-
 
 

 -(A�=/ا�  
  53�K) ا�/62@-  ر_���- A– i!A<&ي 

       
 �.���ت L[�ا]�� - 2
 

- &5H�� �5تSا:Aإ 
(�2Hا� Tآ&/+ (U�"ا� 

 

- Tا�/&اآ V3 :�Hا� 
(%&WNا� 

 

 ا��N/6� (H=���+ :�Hور -
 ا�*&(5)

 

 :  ا�//&ات - : H�� X%&Y:ة +����6-
 :  H�� &5Q X%&Y:ة +����6-
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 - (�5H*ا�  –) 6)، و3&ة\�(  :  
�.��ر - 3
 �Oاه�

� ا�C
 ا

 
-&Q�#   
   ��[�ع TKاع-
   ��[�ع �&ام-
   ��[�ع P6Y آ&اء `_&-

 
4 -  ��O�  ت���.� 

 
�,&��4W  ة��L- ��U4&� -�d�.�  

 ��C�U: 
 b�r�
ا
��دة ا

�,Lا�/&Uإ �,��� 
 �����: 

 
 *+���=H) �6=��ن 

 
  +�5:-�<�ور 

 
 /62@و[�5) ا�

 
 

 
 �\'53�K :%:N� @� t�5/6/�ارد ا�� (H=���+ : ود%�ن – أ+�ر -�53ن ... 

 

• �Oآ�U وأ)�ب b���
�� ;�A اq�d
 ��C  b*� ا
��c]� ا

  �5HY) ا�/62@
 

 (56H4 (2*��– (56\� – (56� ... 
 

  
 

 درا�U �+�وع ا!��B&Uر - 4
 درا�) �N'�ى ا�/-&وع •

   
  ����Kت ا�/-&وع

  �*�+2) ا�/=�A) �@ ا�/-&وع
 ا�'&ا+b ا�/�[�3� �6/-&وع �@ 
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�\�<m'ا� @�T/53) ا�/�دة ا��K 
��+�وع •
 ��
��
 ا
�را�U ا

 .��اG��H� Xe ا�'/�%� �@ ا��'./�رات ا�/�T@ إK<�زه� -

- E� ة&e�'/�5ت ا�K���7ا�/='./& �'/�%� ا�/-&وعىا   

 
 ا)&�اح ا
��4c ا
<�ا��2 5

 
       iا�'��دا إ�: 

 .f9�'K درا�) �-&وع ا��'./�ر •
 .53�K) ا�/�دة ا�/�T@ إ�'"&ا4\� •
� ا�/�*2) •e (2H*/ا� (�/Sgا. 

/���jjj/6� (Hjjj=���+ Pjjjدة ا�/= (4&"'jjj�jjj'2&ح ا���jjj� (jjj�>6) آ&اjjj��+ (jjj59:ره� �jjj'/6& ا� -
+��jj:ره� ��jj'�\6ر +���=A�jj=/6� (Hjj) ا�/"!!jj%7 (jj:اع ا�jj5�uت و�"V%Tjj ا��/�jj5ت       و

 )ا�/='"&4

 
6  �O	�
 رأي ا

 
 

 
�O	�
  4)�.�ت أ�%�ء ا
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6° Annexe n                              ROYAUME DU MAROC                                                     
        MINISTERE DE L'INTERIEUR 

            SECRETARIAT GENERAL 

   DIRECTION DE AFFAIRES RURALES 

 

 
des projets d'investissementSuivi  

-Exploitations agricoles- 

 
:s éraliténéG -I 

 

Province  
N° dossier  
Cercle  
Caïdat  
Collectivité  
Superficie  
Références foncières  
Locataire  
Période locative  
Redevance locative  

 
II- Occupation du sol : (plantations et autres cultures) 

 
  Echéance Investissements projetés Réalisations 

  
 
 

 

 
 :Equipements hydroagricoles -III 

 
  Echéance Investissements projetés Réalisations 
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 :Constructions -IV 

 
Echéance Investissements 

projetés 
Réalisations Entretien de 

l'existant 
 
 
 
 
 
 

   

 :uvreœMain d' -V 

 
Nombre prévu Nombre recruté 

Main d'œuvre 
permanence 

Main d'œuvre 
occasionnelle 

Main d'œuvre 
permanente 

Main d'œuvre 
Occasionnelle 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 :Observations 

 
 

 :Conclusions 
 
 
 

SIGNATURE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
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6° Annexe n                                                    ROYAUME DU MAROC                            
        MINISTERE DE L'INTERIEUR 

            SECRETARIAT GENERAL 

   DIRECTION DE AFFAIRES RURALES 

 

Suivi des projets d'investissement 
touristiques- industrielles-commerciales : s Exploitation- 

 
:s éraliténéG -I 

 

Province  
N° dossier  
Cercle  
Caïdat  
Collectivité  
Superficie  
Références foncières  
Locataire  
Période locative  
Redevance locative  

 
 :Nature du projet -II 

 
 :t du projet d'investissementEtat d'avancemen -III 

 
  Echéance Investissements projetés Réalisations 

  
 
 

 

 :Observations 
 

:Conclusions  
 
 

SIGNATURE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

 

51



7رقمالملحق

نموذج ضمانة بنكیة

B ANK… ………………………………………………………………….

ACTE DE CAUTIONNEMENT

N/REF …………

Nous soussignés Banque *** ***** ****** *** ******* ****** ***********
***** **** **** **************************************************
représenté par :

*************************

*************************

Déclare se porter caution solidaire au profit de M Le Ministre de l’Intérieur en
tant que tuteur de la collectivité …………….Province de …………., pour
garantir le paiement à concurrence de ……………….DHS, pour la réalisation
du projet d’investissement envisagé par le locataire M……..sur le terrain objet
de location N° …….et qui sera encaissé automatiquement au profit de la
collectivité propriétaire du terrain dés constat que le projet n’a pas été réalisé
dans les délais fixés par le locataire dans le programme d’investissement.

La présente caution ne peut être annulée ou retirée que sur autorisation expresse
du Ministre de l’Intérieur.

…...Bank  AG. ………………………………….

Fait à ……….. le : ../../…. .
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8ملحق رقم 

محضر حول تتبع برنامج االستثمار قصد إرجاع الضمانة البنكیة

.فالحي, )سیاحي–صناعي –تجاري (خدماتي: نوعیة االستغالل 
العمالة أو اإلقلیم

رقم الملف

الدائرة

 القیادة

الجماعة الساللیة

المساحة

المراجع العقاریة

المكتري

المدة الكرائیة

القیمة الكرائیة المطبقة

:طبیعة المشروع 
................................................................

:وضعیة المشروع االستثماري 

البرنامج االستثماري المقدم من طرف مدة انجاز المشروع
المنجزات المقامة بالعقارالمكتري

إلى .... .......المدة من 
...........

:مكونات المشروع 
......*............
......*............

: مدة االنجاز
..................

: االنجازات
............*
............*

:نسبة االنجاز
...............*
...............*

المالحظات
...........................................................................................................................................

......................................................................................................

:ت اللجنة إلى ما یلي خلصالختامفي 

...........................................................................................................................................
......................................................................................................

:توقیعات أعضاء اللجنة
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المملكة المغربیة

9ملحق رقم وزارة الداخلیـــة
دفتــر التحمــــــالتالكتابة العـامـــة

********ون القرویةؤ مدیریة الش
العقار الفالحيالمتعلــق بكـــراء الجماعیـةالممتلكات تثمینقسم
…………للجمـاعة الساللیةالتابعو الغابویةاإلستغالالت الفالحیةمصلحة 

……………إقلیم.………قیادة

الموضـــــوع:األولالفصـل 
عقار فالحيالداخلیة، الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر..………تؤجر الجماعة الساللیة 

.والمبینة طبیعته في الفصل الثاني ..………بإقلیم .………قیادة لتابع للنفوذ الترابي 
طبیعة و محتویات العقار :الثانيالفصل 

:بهاضیعة فالحیةباألمر یتعلق - 
…….. هكتار مغروسة بأشجار الحوامض
……….ثقب مائیة
………..منزل
 مسیجة بأشجار…….

، )س…آر…هـ.……(آراوثمانوناربعةهكتارا و .…………اإلجمالیةمساحها-
اإلیجارمـدة :لثثاالالفصل 
.سنوات).…(……فياإلیجارحدد مدة ت
المسموح لهم بالمشاركةاألشخاص: الرابعالفصل 

:الذینالطبیعیین والمعنویین األشخاصتقتصر المشاركة في طلب العروض هذا على 
.یثبتون توفرهم على المؤهالت القانونیة و التقنیة و المالیة المطلوبة - 
.بتصاریحهم و دفعوا المبالغ المستحقة أدلوایوجدون في وضعیة جبائیة قانونیة لكونهم - 

:للمشاركة في طلب العروض و الیقبل
.                                                                     الموجودون في حالة تصفیة قضائیة األشخاص- 
.المملكةبسائر تراب األصلیةللجماعات المدینوناألشخاص- 

تكوین ملف المشاركة: الخامس الفصل
:ظرفینالمشاركة منملفیتكون 

:التقنيواإلداريینالملف:األولالظرف 
الملف اإلداري -أ
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. صاحب الطلب ومصادق علیه إلمضاءدفتر التحمالت مؤشر على كافة صفحاته وحامل _ 
.  يشهادة تثبت توفر المشارك على تجربة في میدان االستثمار الفالح-
تصریح المرشح موقع و مصادق علیه یؤكد فیه أنه عاین الضیعة و تعرف على محتویتها بصفة - 

.التقبل الشك مع التزامه بجمیع مقتضیات دفتر التحمالت و عقد اإلیجار الخاصین بكراء الضیعة
)1رقم انظر الملحق( تصریح بالشرف- 
.درهم) 500،00(المحددة في خمسمائة وض،العر صورة لوصل أداء حقوق سحب ملف طلب -
.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمرشح -
.نموذج شیك بنكي - 

:الوثائق التالیة إضافةو اذا كان المشارك یتصرف باسم الشركة فیتعین 
.ساسي للشركة ألالنظام ا- 
.السجل التجاري - 
شهادة تقل عن سنة واحدة تسلم من طرف القابض في محل فرض الضریبة تثبت بأن - 

.المتنافـس یوجد في وضعیة جبائیة قانونیة
.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لممثل الشركة - 
.شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - 
.نموذج شیك بنكي في اسم الشركة - 
)تاسعأنظر الفصل ال(درهم.……………ضمانة بنكیة للمشاركة بطلب العروض بقیمة -

:الملف التقنيـ ب
:مع بیان واضحاإلمضاءمفصل و مصحح إنجازهمشروع برنامج االستثمار المراد - 

.بالعقارانجازها المزمع ...)الصیانة-المغروسات-التجهیزات( االستثمارات لطبیعة- 
مبلغ (المشروع توضیح مصدر تمویلمع ،احدو جزئي لكل عملیة على إجماليتقویم مالي - 

...)ض،و ونسبة التمویل الذاتي وكذا مبلغ و نسبة القر 
بمقتضیات قانون االلتزام و ام السقي بالتنقیط ظكناالعتماد على تقنیات معقلنة الستعمال میاه الري- 

.6/8/1995بتاریخ الصادر10/95الماء 
الملف المالي: الثانيالظرف 

إمضاءاإمضاؤهو الذي یتحتم )2(ملحق رقمطلب المشاركة حسب النموذج المرفق طیه- 
. العرض المالي المقترحإلىفیه اإلشارةمصححا من طرف المشارك مع 

.األولىعن السنة الكرائیة إیجارواجب الداخلیة یمثلمعرف باسم وزیر معتمد وشیك بنكي-
في الماليو الملف في غالف التقنيواإلداريین و بعد أن یكون المتنافس قد وضع الملف

، یتعین علیه وضع هذین الغالفین في ظرف مختوم في اسم وزیر الداخلیة مشیرا بحروف غالف آخر 
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..……بإقلیم سس…آر…هـ..…مساحته.……ماعة الساللیة للجكراء العقار التابع إلىبارزة 

.  بواسطة طلب العروض
سیر طلب العروض: الفصل السادس 

سیكون سیر طلب العروض على مرحلتین  
و المرحلة األولى تخصص لقابلیة تلقي العروض على أساس دراسة الملف اإلداري

.التقني
المراجع و عرض مع أحسنالمرحلة الثانیة لالنتقاء النهائي للمتعهد الذي سیقدم أحسن

للمخططات التجارب التقنیة و المالیة و كذا أحسن مشروع من حیث االنسجام العام
.     المزمع تنفیذها ومناصب الشغل المزمع إحداثها و سومة كرائیة معقولة

المرحلة األولى : قابلیة تلقي العروض:
جلسة عمومیة و ستبت بشأن قابلیة تلقي العروض في الملف اإلداري و التقنيستقوم لجنة االنتقاء بفتح 

:على أساس المعاییر التالیة 
oالملف اإلداري الكامل.
oالخامسالملف التقني المطابق للشروط المنصوص علیها في الفصل
o الخاص بالعروضالخامسالمبینة في الفصل مطابقة العرض للشروط .

.المعاییر أعالهو سیتم نهائیا إقصاء عرض المرشح الذي ال یحترم
.الملفین التقني و المالي من قبل اللجنةدراسةو بعد ذلك ، سیرفع الرئیس الجلسة و یعلن انه ستتم 

.اختیار العروض: المرحلة الثانیة 
–تناسق المشروع –مراجع و تجارب المتعهد :  و ستقوم لجنة االنتقاء بفتح الملفین التقني و المالي 

بالنسبة لكافة 100خلق مناصب الشغل  و السومة الكرائیة و منح نقاط على –االستثمارات المقترحة 
:الملفات حسب المعاییر التالیة 

5مراجع و تجارب المتعهد-1

15.                                                          تناسق المشروع-2

20)المبلغ اإلجمالي لالستثمارات ( االستثمارات المقترحة نوع و حجم -3

01االستغاللخلق مناصب شغل على مدى سبع سنوات من -4

عدد أیام عمل األطر في السنة
عدد أیام عمل الشغیلة في السنة

50السومة الكرائیة –5

و سینقط بالنسبة للمتعهد الذي تقدم بأعلى عرض في كل معیار مشار إلیه أعالهستسند النقطة المرجعیة 
.المتعهدون اآلخرون تناسبا مع العرض المرتب في المرتبة األولى
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و سیتم إجراء . بعد تنقیط الملفات التقني و المالي ، سیتم وضع ترتیب تنازلي للنتیجة اإلجمالیة المحصلة 
:نتقاء النهائي اعتمادا على المبدأین التالیین اال
و أقل ) تناسق المشروع ( في المعیار الثاني 5تلقائیا كل متعهد حصل على نقطة أقل من ىسیقص- 

السومة ( في المعیار الخامس 20و أقل من ) االستثمارات المقترحة ( في المعیار الثالث 10من  
).الكرائیة 

.   سیكون المتعهد المنتقي هو الذي یحصل على أكبر عدد من النقط
األداءالعروض و الرسوم و :بعالساالفصل 

ضاف یوالهكتار و السنةأساسعلى "2ملحق رقم "حسب النموذج ضو یتم تقدیم العر -1
.اإلداریةمنه لتغطیة الصوائر) %10(نسبة عشرة في المائة اإلیجارمبلغ إلى

في معتمد و معرفدفعـة واحدة و ذلك بواسطة شیك بنكي لإلیجاریؤدى المبلغ العام السنوي 
.اسم وزیر الداخلیة 

تاریخ ایداع عروض المشاركة: ثامنالفصل ال
قصى الیداع عروض المشاركة في أجل أصباحا كةشر اعالالساعة على .................یومحدد 

.باإلیداع، و ذلك مقابل وصل الفقیه بن صالحقلیم إلهذه العملیة لدى الكتابة العامة 
صباحا، كموعد لفتح االظرفة المقدمة من طرف العاشرةنفس الیوم ابتداءا من تحدید كما تم

.الفقیه بن صالحإلقلیمتجرى بمقر الكتابة العامة سالتيالمتنافسین في هذه العملیة
ضمانة بنكیة للمشاركة بطلب العروض: تاسعالفصل ال

یتعین على المشارك في طلب العروض، تقدیم ضمن ملف المشاركة ضمانة بنكیة مسحوبة عن مؤسسة 
إلى حین موافقة یحتفظ بهادرهم .........مالیة مرخص لها من طرف وزارة االقتصاد و المالیة بقیمة 

.الوصایة على العرض المقدم من طرف الفائز
وفي حالة تنازل الفائز بطلب العروض بعد إعالن النتائج، فإنه سیتم صرف هذه الضمانة لفائدة الجماعة 

كما یحق للوصایة كراء العقار . المالكة دون أن یكون للمرشح الفائز المتنازل الحق بالمطالبة بأي تعویض
.عد الموافقة النهائیة على طلب التنازلمباشرة ب
شاركینمن طرف المةالمقدمةالبنكیاتالشیكمصیر: عاشرالفصل ال

سیتم فانهبعد اإلعالن عن نتائج طلب العروض والموافقة النهائیة علیها من طرف الوصي، - 
عن اإلیجاروالذي یمثل واجب الفائز بهذه العملیة، صرف الشیك البنكي المقدم من طرف

و رفع الید عن الضمانة البنكیة ، لفائدة الجماعة الساللیة المالكةاألولىالسنة الكرائیة 
.درهم..............للمشاركة بقیمة 

و في حالة تنازل الفائز بطلب العروض بعد الموافقة النهائیة للوصي على الجماعات - 
سنة األولى كما یحق للوصایة إعادة الساللیة فإنه ال یحق له المطالبة باسترجاع مبلغ إیجار ال
.كراء العقار مباشرة بعد الموافقة النهائیة على طلب التنازل
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المقدمة من طرف المرشحین الغیر الفائزین، الخاصة بالعروض وبالنسبة للشیكات األخرى-
فسیتم إرجاعها عن طریق الكتابة العامة لإلقلیم  مباشرة ألصحابها عند نهایة عملیة فتح األظرفة مقابل 

.لوصل بالتوص
اإلیجارتحریر عقد : رعشالحادي الفصل

عن نتیجة طلب العروض و الموافقة النهائیة علیها من طرف وزیر الداخلیة و كذا اإلعالنبعد 
عاله من لدن المكتريأالسادسولى طبقـا لمقتضیات الفصلألاستخالص الوجیبة الكرائیة عن السنة ا

المكتري بنسخة إیفاءو اإلیجارعقد تحریـرستعمل مصالح الوصایة على. البنكیةضمانةوتقدیم الالفائز،
.العقار موضوع الكراء فوذهالذي یوجد بناإلقلیمأومنه عن طریق العمالة 

التزامات عامة: عشرالثانيالفصل
:یلتزم المرشح للكراء في حالة فوزه في طلب العروض بالتعهدات التالیة 

تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي تعویض أو - 
.تخفیض في السومة الكرائیة كما سینص علیها العقد بناء على العرض المقدم 

التي األنشطةاالستغالل الغابوي وغیره من وال یدخل ضمن ذلك ،ةفالحیاستعمال العقار ألغراض - 
.طبیعة العقار منن تغیرأنها أشمن
30قبل إيالمنصوص علیها في العقد عند بدایة كل موسم فالحي اإلیجارداء المكتري لواجبات أ- 

.شتنبر من كل سنة 
:ذن مسبق من لدن الوصایة في حالة رغبته فيإالحصول على - 

أو كراء العقار للغیر جزءا أو كال ،اإلیجارتفویت * 
الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى ما سینص علیه عقد في غیرستعمال العقارا* 

.اإلیجار
.العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو لكل من تنتدبه هذه األخیرة إخضاع- 
.احترام التزاماته بتحقیق برنامج االستثمار المقدم من طرفه - 
العقاراو التقنیة الالزمة  من طرف المصالح المعنیة الستغالل هذاإلداریةل على كافة الرخص الحصو - 

.الوصایة غیر مسؤولة عن عدم تسلیم هذه الرخصوتعتبر 
.عطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیةإ- 
:تعهد المكتري طبقا للمقتضیات  القانونیة الجاري بها العمل ب- 

ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة  الكرائیة ، و تعتبر الوصایة غیر * 
.نزاع قد ینشأ بین المكتري و المستخدمین لدیه إيمسؤولة عن 
قرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه و تجهیزاته التقنیة ، إلاالشتراك لدى شركات التأمین * 

المترتبین اإلنتاجتلحق بتجهیزاته التقنیة أو بالمحصول و إناألضرار التي یمكن إلىباإلضافةستخدمیه ، و م
.عن نشاطه موضوع العقد بما فیها القوة القاهرة و الحادث الفجائي 
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.لتغطیة الخسائر التي یمكن وقوعها بالعقار المكري* 
أوتعویض بأيلمذكور، فال یحق له مطالبة الجماعة المالكة برام المكتري عقد التأمین اإفي حالة عدم * 

.واجب الكراءأداءمن إعفاء
تلك التي ستفرض أوتحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا * 

،  مع اإلیجاربعقد مصاریف التسجیل و التمبر الخاصةإلىباإلضافة، اإلیجاروالمتعلقة بالعقار موضوع مستقبال
.سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوماإلدالء

الفســـــــخ: عشرالثالثالفصل
:یتم فسخ العقد بقوة القانون في

.داخل اآلجال المحددة لذلكحالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه االستثماري -أ
.كل سنة كرائیةبدایةالكرائیة قبل حالة عدم أداء المكتري للسومة -ب
یوما على إنذاره ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین - ج

.بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر) الوصایة(وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
الفترة التي یتم فیها الفسخ حقا مكتسبا المؤدى عناإلیجاروفي مثل هذه الحالة، یصبح 

.للجماعة صاحبة العقار، والیبقى للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء

بالمحكمة المختصة یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة 
للحكم باإلخالء بمجرد التثبت من التأخیر في الدفع أو عدم االستجابة لإلنذار الموجه المتواجدة بالرباط

.إلیه إذ یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا للمكان و شاغال له بدون سند

التخلي عن العقار: عشرالرابعالفصل
مصالح إلىالمكتري طلب التخلي عن استغالل العقار برسالة مضمونة الوصول توجه بإمكان

.                                            هذا التخليأسبابعلى األقل یوضح فیها أشهر) 3(الوصایة المركزیة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 
بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة توفدها إالاري المفعول هذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة س

مصالح الوصایة و على أساس المحضر المعد بهذه المناسبة یصدر وزیر الداخلیة قرارا في الموضوع یبلغ 
.اإلقلیمیةعن طریق السلطة باألمرالمعني إلى

تخصیص التجهیــزات: عشرالخامسالفصـل
انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات و التجهیزات  القارة  أوالتخلي عن العقار أواإلیجارفي حالة فسخ عقد 

تحمل صفة عقارات بالتخصیص ، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على غرار الملكیة األصلیة اما 
.التجهیزات المنقولة فتبقى ملكیتها للمكتري

ـــاراسترجـاع العقــــــ: رعشالسادسالفصل
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كلما  دعت الضرورة القصوى استعمال العقار لغایة من الغایات ذات الصبغة العمومیة ، یكون المكتري 
بذلك من الوصایة التي تتعهد بتعویضه عما قد یكون لحقه من إشعاراداخل اجل شهر من تلقیه بإفراغهملزما 

.و یتعهدان بقبول نتائج عملها لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابهاإلىخسائر یوكل تقییمها 
الفصــل في النزاعات: رعشالسابعالفصل

الجهات القضائیة المختصة الموجود بدائرة أنظاریعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین المتعاقدین على 
.اإلیجارنفوذها العقار موضوع 

...........الرباط فيتوقیع المشارك

.
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:10رقم الملحق 
شرفالبتصريح

:الذاتينيبالنسبة لألشخاص- أ
املتصرف بامسي الشخصي ولفائديت،) االسم واللقب والصفة....................................... (أنا املوقع أسفله، 

.............................................................................................: عنوان املخابرة
)1: ........................................................(املنخرط يف الضمان االجتماعي حتت رقم

)1...............................(:.......حتت رقم) مدينة..................(املسجل يف السجل التجاري 
)1...................................................................................(رقم الضريبة املهنية 
)1........................................................................................(رقم التعريف اجلبائي

:بالنسبة لألشخاص املعنويني-ب
اسم الشركة ................................ (، ممثل شركة.......................................أنا املوقع أسفله، السيد 

،)وشكلها القانوين
...........................................................................................ذات رأمسال يبلغ 

............................................................................عنوان املقر االجتماعي للشركة
.............................................................................................عنوان املخابرة 

: .............................................................املنخرطة يف الضمان االجتماعي حتت رقم
:........................................حتت رقم) مدينة..................(املسجلة يف السجل التجاري 

...........................................................................................ضريبة املهنيةرقم ال
........................................................................................رقم التعريف اجلبائي

:أصرح بشريف
.جتة عن نشاطي املهين يف إطار احلدود اليت نص عليها دفرت التحمالت من خالل وثيقة تأمنيأن ألتزم بتغطية األخطار النا-1
.أن ألتزم باستغالل املمتلكات موضوع االتفاقية بنفسي وعدم القيام بأي كراء جزئي أو كلي من الباطن للممتلكات. 2

.وأشهد بأن املعلومات الواردة يف هذا التصريح بشرف صحيحة وحقيقية

..............................بتاريخ .................................. حرر بو 

توقيع وختم املرشح

. ال ختص هذه اخلانات املرشحني الذين ال يتوفرون على صفة تاجر) 1(
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11رقمملحق
نماذج عقود الكراء
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االستغالالت الفالحیة
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية
قسم تثمين الممتلكات الجماعية
مصلحة اإلستغالالت الفـالحية و  

الغابوية

..……:ملف رقم ,
.……DL:الرقم الترتیبي 

عقد شراكة
- يغابوتشجیر مشروع -

بیــــــــن
الممثلة من .…………، إقلیم .……المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .………الجماعة الساللیة

مدیریة الشؤون القرویة، -طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها ، و الجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
: الرباط ، بوصفها بمقتضى هذا العقد - حي الریاض–لرحیم بوعبید شارع عبد ا–ملحقة وزارة الداخلیة 

".الشریك األول مالك العقار" 

من جھــــــــة
:یدالس

..........و القاطن ب ...…الحامل للبطاقة الوطنیة رقم …………-

" الثانيیك الشر "بوصفه بمقتدى هذا العقد 

من جھةاخـــــــرى
:بعـد العـرض التالـــي

 للجماعة استغالل قطعة أرضیة تابعةقصد .......بتاریخ ......یدالسبناء على طلب
.في إطار شراكةلبتوسامن نوع األوكبأشجار غابویةهاألجل تشجیر .........الساللیة

بتاریخ..........الجماعة الساللیةعلى موافقة نواب بناء........

و رهمد......بقیمة الشریك الثانيالمقدم من طرف برنامج االستثماربناءا على - 
......بتاریخ .....المرفق بإرسالیة العمالة عدد 

على إبرام الشراكة مع الشریك الثاني و الواردة في السلطة المحلیة بناء على موافقة - 
........بتاریخ .....عددكتاب المصالح اإلقلیمیة

ا للقطعة المشار إلیهعلى النظام الغابوي.....بتاریخ .....قرار رفع الید عدد على ابناء
بتاریخ .....إلرسالیة المندوبیة السامیة للمیاه و الغابات و محاربة التصحر تحت عدد المرفقسابقا  و 

........
 على طلب .....بناءا على موافقة الوصایة بتاریخ.........,
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: ...........الشریك الثاني

.....:رقم الملف  .........:الساللیة الجماعة

 شریك الثاني قدرها من طرف البنكیة تخص إنجاز المشروعبناء على تقدیم ضمانة.......
درهم للهكتار الواحد300على أساس درهم 

وتبعا لما سبق و بموجبھ و بصفتھما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل االول
ینة حدوده و المبهـ....مساحته ,.....یم إقل, .......عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة 

ا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به وذلك وفق التصمیم المرفق بهذ
: حسب اإلحداثیات التالیة

X Y X Y X Y
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10
B11
B12
B13
B14

لشراكةا: الفصل الثانـي  
یدالسإشارة ، رهن الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة.....الجماعة الساللیةتضع

قصد تشجیره و مع كل الضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول ،,......
.في إطار الشراكةغابويكعقار استغالله 

الشراكةمـــدة  : الفصـل الثالث  
............إلى .....تبتدئ من تاریخةسن....یسري مفعول هذا العقد لمدة

الضمانة: الفصـل الرابع  
تقدر قیمتها ضمانة بنكیة)......الجماعة الساللیة(األولشریكلل.......الثاني شریكیقدم ال

للطرف الثاني بعد إنهاء عملیة التشجیردرهم للهكتار الواحد یتم إعادتها 300على أساس درهم ......
و یحرر بذلك محضر إنتهاء األشغال من طرف لجنة تقنیة منتدبة أربع سنواتي مدة أقصاها بنجاح ف

.من طرف الوصایة

الطرف األول لفائدة و في حالة عدم إنجازه  لألشغال موضوع الشراكة فإن مبلغ الضمانة یعود
.مع فسخ عقد الشراكة
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: ...........الشریك الثاني

.....:رقم الملف  .........:الساللیة الجماعة

بيع المنتوج  : الفصل الخامـس
لشراكةتحدید نصیب كل طرف من ا

:    على الشكل التاليیحدد نصیب كل طرف من الشراكة من أصل بیع منتوج الخشب 

...... الجماعة الساللیة(لفائدة الطرف األول %)...(في المائة(.......

....... یدالس(لفائدة الطرف الثاني %)...(في المائة......(

:طرة عملیة بیع المنتوج الغابوي مس

عمومیة بالمزاد العلني تحدد الوصایة السمسرة الیعرض كل المنتوج الغابوي للبیع عن طریق
صوائر و تضاف التاریخ و مكان إجرائها بعد تقییم حجم الخشب من طرف مصالح المیاه و الغابات، 

تؤدى من طرف ثمن البیعأصلمن) %15( خمسة عشر بالمائة التي تحدد في نسبةداریةاإل
الفائز بالسمسرة و ذلك بواسطة شیك بنكي معرف في إسم السید وزیر الداخلیة یسلم عند نهایة المشتري 

.كل سمسرة لممثل الوصایة الحاضر مع اللجنة اإلقلیمیة المكلفة بإجراء السمسرة

و تعرض نتائجها وعند انتهاء السمسرة العمومیة یتم تحریر محضر من طرف هذه اللجنة 
على السید وزیر الداخلیة بصفته وصیا على الشریك األول من أجل إبداء الرأي النهائي على هذه 

.النتائج
قبل المنتوج الغابويالقتناء....السیدفي حالة تقدیم طلب محرر من طرف الشریك الثاني و 

لنواب الجماعة الساللیة المالكة و مشفوعا بالموافقة الكتابیة عرضه للبیع عن طریق السمسرة العمومیة
مصالح المیاه و افقة علیه من طرف مصالح الوصایة وكذا قیامالسلطة المحلیة، و بعد الدراسة و المو 

ا التقییمهذنتائج مصالح الوصایة ، تعرض المالیةبعملیة تقییم كمیة األخشاب كلها و قیمتهاالغابات
من أصل %....باإلضافة لالقیمة المالیة للمنتوجمن%....إیاه بتأدیة ةمطالب.....على السید 

بواسطة شیك بنكي مضمون الشریك الثانيتؤدى من طرف ثمن كل المنتوج الغابوي كصوائر إداریة
. في اسم السید وزیر الداخلیة

شروط و تحمــــالت:الفصل السـادس
:التحمالت التالیةبتنفیذ و تطبیق الشروط و"الطرف الثاني " یتعهد -أ 

.احترام محتویات جمیع فصول العقد –1
تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها طبقا لما جاء في الفصل األول من هذا العقد-2
احترام التزاماته بتحقیق برنامج االستثمار المقدم من طرفه، الذي یعتبر وثیقة تكمیلیة للعقد، و إنجاز -3

.ف ال یتعدى سنتین من تاریخ توقیع العقدعملیة الغرس في ظر 
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: ...........الشریك الثاني

.....:رقم الملف  .........:الساللیة الجماعة

اإلدالء لمصالح الوصایة بعد مرور كل سنة خالل المدة الزمنیة إلنجاز المشروع بمذكرة حول -4
المنجزات لبرنامج االستثمار التي تم تحقیقها معززة بالوثائق اإلثباتیة 

ة و التقنیة الالزمة إلنجاز هذا اعتبار الشریك األول غیر مسؤول عن عدم تسلیم الرخص اإلداری-5
المشروع من طرف المصالح المعنیة للطرف الثاني

الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن الوصایة في حالة رغبته في التنازل على العقار للغیر -6
جزءا أو كال

عدم إقدام الطرف الثاني على كراء العقار جزءا أو كال للغیر-7
ة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه هذه إخضاع العقار للمراقب- 8

. األخیرة لهذا الغرض
.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة-9
ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرف الشریك الثاني خالل فترة الشراكة، مع -10

.اعتبار الوصایة غیر مسؤولة عن أي نزاع قد ینشأ بین الطرف الثاني و المستخدمین لدیه
عن إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو تخلیه - 11

. ال للعقارللشریك الثاني استغالل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون
بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه الشریك الثاني التزام - 12

المنتوج السنوي مبلغ شهري یوازي ضعف لصاحب العقار وأمتعته وكل مقیم باسمه تحت طائلة أدائه 
.المحدد من طرف لجنة منتدبة من طرف الوصایةوللعقار

:طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل بشریك الثانيالكما یتعهد - ب
االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته التقنیة –1

رار التي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو بالمحصول و اإلنتاج ومستخدمیه، باإلضافة إلى األض
.المترتبین عن نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي

تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي ستفرض –2
وضوع الشراكة، باإلضافة الى مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة  بهذا مستقبال و المتعلقة بالعقار م

. العقد
و عند انتهاء مفعول هذا العقد، أو فسخه بقوة القانون أو تخلي الطرف الثاني  عن استغالل 
العقار، فان الجماعة الساللیة المالكة غیر مسئولة عن عدم أداء الدیون التي یمكن أن تترتب بذمته 

.تجاه الدائنینا

إنتهاء الشراكـة و التمـديد: الفصل السابــع
إنتهاء الشراكة-أ
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: ...........الشریك الثاني

.....:رقم الملف  .........:الساللیة الجماعة

األشجار ملكا مشتركا بین الطرفین و بالتالي یتم بیعها و رتعتبر جذو عند انتهاء مدة الشراكة
خمسة عشر (%15)خمسون بالمائة لكل شریك و یؤدي المشتري)%50(اقتسام ثمنها بنسبة

.ثمن البیع للوصایة كصوائر إداریةبالمائة من

تمدید عقدة الشراكة- ب
لدى ستة أشهر) 6(ب للشریك الثاني طلب تمدید عقدة الشراكة قبل نهایة هذا العقد یمكن 

.مصالح الوصایة التي تبقى لها الصالحیة األخیرة لتجدید العقد أو فسخه

الفســـــــخ: الفصل الثامـن
:تم فسخ عقد الشراكة بقوة القانون فيی

حالة عدم تنفیذ الشریك الثاني لبرنامجه االستثماري داخل اآلجال المحددة لذلك مع التزامه في -أ
هذه الحالة بالتخلي تلقائیا عن العقار بدون شروط مسبقة و السماح للوصایة بوضع یدها على العقار 

ضر في هذا الشأن یخول للوصایة استرجاع العقار مع إشعار دونما اللجوء للمحاكم حیث یتم تحریر مح
الطرف الثاني بكل الطرق القانونیة المتاحة

یوما على إنذاره و عدم ) 60(حالة إخالل الطرف الثاني بفصول هذا العقد بعد انصرام ستین -ب
.استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ الوصایة بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر

التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصـل التاسـع
بإمكان الطرف الثاني طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول 

.توجه إلى المصالح المركزیة للوصایة یوضح فیها أسباب هذا التخلي
ا لجنة تقنیة هذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم به

توفدها مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ 
و في حالة التخلي عن العقار فال یحق للشریك الثاني . إلى المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة

للطرف المتواجدة بالعقار تعود ملكیتها كما أن جمیع األشجار . المطالبة بأي تعویض كیفما كان نوعه 
. األول

تخصيص التجهيــزات: الفصل العاشـر
في حالة فسخ عقد الشراكة أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات و 

ر التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على غرا
.أما التجهیزات المنقولة فتبقى ملكیتها للشریك الثاني. الملكیة األصلیة

استرجـاع العقـــــــــار: الفصل الحادي عشـر

68



: ...........الشریك الثاني

.....:رقم الملف  .........:الساللیة الجماعة

دعت الضرورة  القصوى الستعمال العقار موضوع عقد الشراكة، كال أو جزءا منه لغایة كلما
ني یكون ملزما بإفراغه داخل أجل شهر واحد من من الغایات، ذات الصبغة العمومیة ، فإن الطرف الثا

تلقیه إشعارا بذلك من المصالح المختصة، على أن یتم تعویضه من طرف الجهة التي ستستفید من 
العقار بعد إصالحه عما قد یكون قد لحقه من خسائر والتي یوكل أمر تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق 

. ائج عملهاالطرفان على انتدابها ویتعهدان بقبول نت

الفصــل في النزاعات: الفصل الثاني عشر
یعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین المتعاقدین على أنظار الجهات القضائیة المختصة 

وفي حالة تغییر الشریك الثاني لمحل إقامته، یتعین علیه . الموجود بدائرة نفوذها العقار موضوع الشراكة
را بعنوانه الجدید، وأن جمیع االستدعاءات و المقررات واألحكام یجب أن إشعار الوصایة وتزویدها فو 

شارع –ملحقة وزارة الداخلیة : بتبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها
وما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا وال-الرباط - حي الریاض–عبد الرحیم بوعبید 

.یسري مفعوله بین طرفي العقد

اقتالع الجذور: الفصل الثالث عشر  
بموجب هذا العقد یحق للشریك الثاني قطع األشجار المتواجدة داخل العقار كما یحق له اجتثاث كل 

.الجذور إلنجاز برنامجه اإلستثماري الذي یعد وثیقة تكمیلیة للعقد

مــــــــةمقــــــــر االقـا: الفصل الرابع عشر
.لتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعاله

والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بعقار غابوي كما حدد بالفصل األول من هذا العقد وفق 
:المعطیات المبینة في الجدول أسفله
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:  حرر بالرباط في

المكـــــري
لجماعة اوزیـر الداخلیـة الوصي على 

........، اقلیم .........الساللیة
شارع عبد الرحیم –ملحقة وزارة الداخلیة 

الرباط-حي الریاض–بوعبید 

المكــتــــــري

...........السید
...........القاطن ب 

المكتــــري
.............

.............. :  القاطن ب 
..............

رقم 
الملف

المساحةریك الثانيالشالشریك األول
موضوع 
الشراكة

نصیب كل طرفمدة الشراكة

.........................
هكتار

نةس...
نتبتدئ م
......
إلى 
......

 نصیب الشریك األول :
من المبلغ %ئةابالم.....

اإلجمالي لثمن البیع باإلضافة إلى 
ئة منه ابالم) %15(خمسة عشر 

ر إداریةكصوائ
الثانيیك ر نصیب الش:

من المبلغ اإلجمالي ئةابالم......
.لثمن البیع 
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بیــــــــن
الممثلة من طرف ……………، إقلیم ………المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .……الجماعة الساللیة

، ملحقة وزارة قرویةمدیریة الشؤون ال- وزیر الداخلیة الوصي عنها ، و الجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
".المكري : " الرباط ، بوصفها بمقتضى هذا العقد - حي الریاض–شارع عبد الرحیم بوعبید –الداخلیة 

من جھــــــــة
الممثلة في شخص متصرفها .………………درهم، مقرها االجتماعي …………رأسمالها.…………شركة و 
...………………………اطن و الق.……الحامل للبطاقة الوطنیة رقم .……ید الس

بوصفها بمقتضى هذا العقد المكتري

و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقدهالذي یصرح أنه عاین

من جھةاخـــــــرى
:بعـد العـرض التالـــي

 للجماعة الساللیةعقار التابعقصد كراء ال…………………شركة بناء على طلب
.......Erreur ! Signet non défini.ساألوكالبتو من نوع ألجل تشجیره بأشجار غابویة.

المتضمنة لموافقتها على طلب المعني .......بتاریخ.........على مراسلة العمالة عدد بناء
:التالیةالوثائقتي تحتوي على والرباألم

. .........برنامج االستثمار المقدم من طرف المعني باألمر بقیمة -

..........بتاریخ .........لجماعة الساللیةاموافقة نواب - 

............موافقة السلطة المحلیة بتاریخ- 

..........المجتمعة بتاریخلمنجز من طرف لجنة التقییم امحضر تقییم السومة الكرائیة- 
 بتاریخ .....بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد.......

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية
قسم تثمين الممتلكات الجماعية
مصلحة اإلستغالالت الفـالحية و  

الغابوية

.……:ملف رقم 
..……DL:الرقم الترتیبي 

عقد إیـجـار
-عقار غابوي-
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اهرفع یدقرار لةوالمتضمن.....بتاریخ ....عدد إرسالیة المندوبیة السامیة للمیاه و الغاباتبناء على
لجماعة الساللیةلالتابع و ....موضوع التشجیر عدد ، .....عن المحیط المدعو ......بتاریخ ......عدد 
.......

وتبعا لما سبق و بموجبھ و بصفتھما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل االول
و المبینة حدوده وفق التصمیم هـ....مساحته ,....إقلیم , ....عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة 

: وذلك حسب اإلحداثیات التالیةبها العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترفذالمرفق به
X Y X Y X Y

1
4
7
10
13
16
B1
B4
B7

B10
B13
B16
B19
B22

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
ثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل الضمانات الفعلیة المم............الجماعة الساللیةتؤجر

إلنجاز مشروع تشجیرغابويكعقار ...........شركة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة 
.والذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقدغابوي

مـــدة اإليجــــــار: لثالث  الفصـل ا
فترات....لتجدد تلقائیا ........إلى غایة .......تبتدئ من تاریخ  واتسن3یسري مفعول هذا العقد لمدة

). سنة...فترات هو عشرللةمجموع المدة الكرائی(ةمماثلةكرائی

الســـومة الكرائيــــة: الفصل السادس  
على الشكل %10اجب الصوائر اإلداریة الممثلة في و سنویا، بما في ذلك لغ اإلیجار یحدد مب

:التالي
س/هـ/ درهم ........سنوات األولى  على أساس ....لدرهم سنویا بالنسبة.......*

س/هـ/ درهم .......سنوات الثانیة على أساس ......درهم سنویا بالنسبة  ل.........*
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س/هـ/ درهم .......على أساس الثالثةسنوات .......درهم سنویا بالنسبة ل.........*

و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما عند بدایة كل سنة كرائیة، بواسطة شیك بنكي معـرف فـي اسـم 
ة أو یرسـل إلـى المدیریـة المـذكورة تحـت السید وزیر الداخلیة یودع مباشرة لدى مدیریة الشؤون القرویة بـوزارة الداخلیـ

.إشراف عمالة اإلقلیم
مـن ) %1(و كل أداء ینجز بعد التاریخ المذكور یعرض المكتري للمتابعة بفوائـد تتحـدد فـي واحـد فـي المائـة 

.الكراء عن كل شهر تأخیر، على أال تتعدى مدة هذا التأخیر سنة واحدةأصل
.وعتأمين إنجاز المشر :   الفصل السابع  

باسم وزیر الداخلیة الوصي درهم...............یتعین على المكتري تقدیم ضمانة بنكیة قبل إمضاء العقد بمبلغ 
على الجماعات الساللیة مسحوبة عن مؤسسة مالیة مرخص لها من قبل وزارة االقتصاد و المالیة لضمان إنجاز 

...........تاریخ االستثمارات المتعهد بها داخل اآلجال المحددة أي قبل 
وبعد انتهاء المدة المتعهد بها النجاز مشروعه االستثماري أو بطلب من المكتري ستقوم لجنة مكونة  من المصالح 

.التقنیة بالعمالة تحت رئاسة السلطة المحلیة لمعاینة العقار
ة یرفع إلى مصالح الوصایة في حالة التأكد أنه تم إنجاز المشروع بكامله ستقوم هذه اللجنة بإعداد محضر معاین

.قصد دراسته واتخاذ القرار المناسب بشأن رفع الید عن الضمانة المالیة
فــي حالــة التأكــد مــن طــرف اللجنــة أن المعنــي بــاألمر لــم ینجــز االســتثمارات المتعهــد بهــا كلیــا داخــل اآلجــال 

.لیة مالكة العقارالمحددة في مشروعه االستثماري فإن مبلغ الضمانة یصبح من حق الجماعة السال
شروط و تحمــــالت:الفصل الثــامن
:بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة"المكتري " یتعهد -أ 

.محتویات جمیع فصول العقد احترام–1
لحق دون أن یكون له اتسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها طبقا لما جاء في الفصل األول من هذا العقد - 2

في المطالبة بأي تعویض أو تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، 
الحصول على كافة الرخص اإلداریة والتقنیة الالزمة إلنجاز هذا المشروع من طرف المصالح المعنیة،  مع -3

.اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتري
و إنجاز عملیة ،برنامج االستثمار المقدم من طرفه، الذي یعتبر وثیقة تكمیلیة للعقداحترام التزاماته بتحقیق -4

.الغرس في ظرف ال یتعدى سنتین من تاریخ توقیع العقد
.عدم اإلقدام على كراء العقار للغیر جزءا أو كال–5
لعقار للغیر جزءا أو كال على افي التنازلحالة رغبته الوصایة فيالحصول على إذن كتابي مسبق من لدن -6
،
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إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه هذه األخیرة لهذا - 7
. الغرض

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة-8
ترة الكرائیة لهذا العقد، مع اعتبار ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الف- 9

.الوصایة غیر مسؤولة عن أي نزاع قد ینشأ بین المكتري و المستخدمین لدیه
إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو تخلیه عن استغالل - 10

. العقارالالمكتري العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون
بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه وأمتعته وكل مقیم المكتري التزام - 11

.مبلغ الكراء السنويمبلغ شهري یوازي ضعف للمكري باسمه تحت طائلة أدائه 
على هیئة أرض يالمكتر طرفناألشجار مجذورمن مخلى العقار یجب أن یكونعند انتهاء مدة العقد - 12

.فارغة و عاریة
:طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل بالمكتريكما یتعهد - ب

االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته التقنیة –1
بتجهیزاته التقنیة أو بالمحصول و اإلنتاج المترتبین عن ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار التي یمكن أن تلحق

.نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي
تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي–2

مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة  بهذا إلىافة ستفرض مستقبال و المتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار، باإلض
.العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوم

و عند انتهاء مفعول هذا العقد، أو فسخه بقوة القانون أو تخلي المكتري  عن استغالل العقار، فان 
.دم أداء الدیون التي یمكن أن تترتب بذمته اتجاه الدائنینالجماعة الساللیة المالكة غیر مسؤولة عن ع

الفســـــــخ: الفصـل التــاسع
:یتم فسخ العقد بقوة القانون في

.حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه االستثماري داخل اآلجال المحددة لذلك-أ
.ل بدایة كل سنة كرائیةحالة عدم أداء المكتري للسومة الكرائیة قب-ب
یوما على إنذاره وعدم ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین - ج

.بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر) الوصایة(استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
تي یتم فیها الفسخ حقا مكتسبا للجماعة المؤدى عن الفترة الاإلیجاروفي مثل هذه الحالة، یصبح 

.للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویضىوال یبقصاحبة العقار، 
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء
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یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة 
ء بمجرد التثبت من  التأخیر في الدفع أو عدم االستجابة لإلنذار الموجه إلیه إذ المتواجدة بالرباط للحكم باإلخال

.یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا للمكان و شاغال له بدون سند
التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصل الـعاشر

لى المصالح بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إ
.على األقل یوضح فیها أسباب هذا التخليأشهر) 3(المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 

هذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة توفدها مصالح 
تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ إلى المعني باألمر عن الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة

.نوعهیحق للمكتري المطالبة بأي تعویض كیفما كان العقار فالو في حالة التخلي عن . طریق السلطة اإلقلیمیة
. للمكريكما أن جمیع األشجار المتواجدة بالعقار تعود ملكیتها 

تخصيص التجهيــزات: الفصل الحــادي عشر
حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات و في 

التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على غرار الملكیة 
.أما التجهیزات المنقولة فتبقى ملكیتها للمكتري. األصلیة

استرجـاع العقـــــــــار: الفصل الثاني عشر
ذات،ر ، أو جزء منه لغایة من الغایاتالعقار موضوع عقد اإلیجاالستعمالدعت الضرورة كلما

الصبغة العمومیة ، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه داخل أجل شهر واحد من تلقیه إشعارا بذلك من المصالح 
المعنیة عما قد یكون قد لحقه من خسائر والتي یوكل أمر تلجهاطرفاالمختصة، على أن یتم تعویضه من 

. تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها ویتعهدان بقبول نتائج عملها
الفصــل في النزاعات: الفصل الثالث عشر

ة الموجود بدائرة یعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین المتعاقدین على أنظار الجهات القضائیة المختص
وفي حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة وتزویدها فورا . نفوذها العقار موضوع اإلیجار

بعنوانه الجدید، وأن جمیع االستدعاءات و المقررات واألحكام یجب أن تبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة 
وما - الرباط - حي الریاض–شارع عبد الرحیم بوعبید –ملحقة وزارة الداخلیة : بلوزارة الداخلیة الكائن مقرها
.ه الجهة یعتبر الغیا وال یسري مفعوله بین طرفي العقدذدون ذلك من تبلیغ غیر ه

اقتالع الجذور: الفصل الرابع عشر
اجتذاب كل الجذور إلنجاز بموجب هذا العقد یحق للمكتري قطع األشجار المتواجدة داخل العقار كما یحق له 

.برنامجه االستثماري الذي یعد وثیقة تكمیلیة للعقد
مقــــــــر االقـامــــــــة  : عشرخامسالفصل ال
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.لتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعاله
غابوي كما حدد بالفصل األول من هذا العقد وفق المعطیات والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بعقار 

:المبینة في الجدول أسفله
رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

السومة الكرائیة لهكتار مدة اإلیجار
الواحد سنویا

مبلغ اإلیجار السنوي بما 
%10في ذلك نسبة 

كواجب الصوائر اإلداریة
شركة.........

......
نواتس3هـ...

من
............

إلى
........
....تجدد تلقائیا ل

ةمماثلةكرائیفترات

بالنسبة س /هـ/ درهم ...*
سنوات األولى....ل
س/هـ/ درهم ......*

سنوات ....بالنسبة ل
الثانیة

بالنسبة س/هـ/ درهم ....*
الثالثةسنوات ....ل

درهــم ســنویا بالنســبة .....
سنوات األولى.....ل

درهم سـنویا بالنسـبة  ......
سنوات الثانیة....ل

بة ـدرهم سنویا بالنسـ......
الثالثةسنوات ....ل

:  حرر بالرباط في

المكـــــري
الجماعة وزیـر الداخلیـة الوصي على

...........، اقلیم .......الساللیة
شارع عبد الرحیم –ملحقة وزارة الداخلیة 

الرباط-حي الریاض–بوعبید 

المكــتــــــري
.....................شركة

الممثلة - ......الكائن مقرھا الإلجتماعي ب 
من طرف

.......یدالس
...............القاطن ب

المكتــــري
.............

.............. :  القاطن ب 
..............
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
الكتابة العامة

مديرية الشؤون القروية
قسم تثمين الممتلكات الجماعية
مصلحة اإلستغالالت الفـالحية و  

الغابوية

.……: ملف رقم 
.……DL:الرقم الترتیبي

عقد إیـجـار
نبات عطريالستغالل

بــیـــــن
الممثلة من طرف وزیر ..…إقلیم ……المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة ..…جماعة الساللیةال

مدیریة الشؤون القرویة ، -الداخلیة الوصي عنها ، و الجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
وصفها بمقتضى هذا الرباط ، ب- حي الریاض–بوعبید حیمشارع عبد الر –ملحقة وزارة الداخلیة 

"المكري: " العقد 

من جــــــــھــــــــة
السید
..……و القاطن ب  .…المسلمة بتاریخ ……الحامل للبطاقة الوطنیة رقم ..…- 

" المكتري"بوصفه بمقتضى هذا العقد 

من جــھـــة اخـــــــــــــــــــرى

:بعـــد العـــرض التالـــي
 الموجهة إلى عمالة إقلیم .....بتاریخ ..…بناء على إرسالیة الوصایة عدد.....

للجماعة الساللیةالتابع ....قصد كراء مقطع مشمول بغلة .....بتاریخ لتنظیم سمسرة عمومیة
......

بناء على دفتر التحمالت المنجز لكراء العقار المذكور أعاله.

بتاریخ ......إلقلیم ........ ء على المزاد العلني المنعقد بمقر بنا........

بناء على محضر السمسرة العمومیة المشار إلیها أعاله.

  بتاریخ .....برقیتها عدد بناء على موافقة الوصایة المضمنة في........
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وتبعا لما سبق، وبموجبھ وبصفتھما المذكورة أعاله

:رفان التعاقـد على ما یلــــــيیقرر الط

الفصـل االول  : تعيين العقـار
إقلیم ......المتواجد بالنفوذ الترابي لقیادة ......للجماعة الساللیةعقار جماعي تابع 

"...." مشمول بنبات عطري.....

اإليـجــار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع جمیع ......لجماعة الساللیةاتؤجر 

Erreurالضمانات الفعلیة والقانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول  لفائدة  ! Signet non

défini. ح المكتري أنه عاینه وتعرف المتواجدة بالعقار والذي یصر الشیحمادة الستغالل....السید
على محتویاته حین إمضاء هذا العقد وبذلك فال یمكن قبول أي اعتراض أو شكوى تتعلقان 

.بجهله العقار أو عدم تعرفه على الحالة التي توجد علیها المادة المذكورة

الثالث: مدة اإليـجــار الفصـل
.....إلى.....ات تبتدئ من تاریخ سنو )3(ثالثیسري مفعول هذا العقد لمدة 

السومة الكرائية: الرابعالفصـل
:یحدد مبلغ اإلیجار سنویا في

)  3(لثالثلبالنسبة %15في ةبما في ذلك واجب الصوائر المتمثلة سنفي الدرهم ......
.سنوات

تجديد اإليـجـار: الفصل الخامس
) 06(یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة االستغاللیرغب في مواصلة إذا كان المكتري 

طلب الهذاإلى مصالح الوصایة لدراسته ،ویبقى قبول دراسةأشهر تقدیم طلب تجدید اإلیجار
و تسویة وضعیته المالیة و و دفتر التحمالت رهین باحترام المكتري جمیع بنود عقد اإلیجار 

.اقل بملكهبالعقار عنایة العاالعتناء
.سیتم وفق شروط جدیدة وذلك طبقا للقوانین الجاري بها العمل إیجاروكل تجدید عقد 

كيفيـة االستغـــالل: الفصل السادس
من رنونبمن شهر الثالثینستمر إلى غایة تبدایة شهر أبریل و من.....جني مادة تمتد فترة

.كل سنة، و ال یسمح بتمدیدها
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ال بحضور السلطة المحلیة للمنطقة و حضور ممثل عن المصلحة اإلقلیمیة ال یجوز بدء الجني إ
للمیاه و الغابات و یتم تحریر محضر في الموضوع یوقع كذلك من طرف المستغل أو من ینوب 

.عنه شریطة حصوله على توكیل
یلتزم المكتري باستعمال المنجـل كوسـیلة وحیـدة لقطـع النبـات وعلـى ارتفـاع أدنـى مـن األرض 

.نباتیة لهذه المادةمترات، وذلك حفاظا على الحالة اإلیتجاوز عشرة سنتیال
مراقبة االستغالل: الفصل السابع

یخضع االستغالل للمراقبة في كل وقت تدعو الحاجة إلى ذلك، یمارسها ممثلوا الوصایة أو 
.بعض المصالح التقنیة األخرى التي قد ینتدبها الوصي لهذا الغرض

ة إخالل المكتري ألحد بنود العقد یوجه له إنذار للوفاء بالتزاماته داخل اجل وفي حالة معاین
.شهر و إال وقع إلغاء العقد مع االحتفاظ بالمطالبة بالتعویض والمتابعة قضائیا

شروط و تحمالت: الفصل الثامـن  
:بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة"المكتري" یتعهد -أ 

.و دفتر التحمالتمحتویات جمیع فصول العقداحترام–1
تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا طبقا لما جاء في الفصل األول من هذا العقد -2

دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي تعویض أو تخفیض في سومة ثمن اإلیجار كما هو 
.ألي سبب من األسبابعالهمحدد أ

.المساس بهام جمیع أنشطة الساكنة المقیمة بالعقار دون تغییرها اوالتزامه باحترا-3
:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن الوصایة  في حالة رغبته في-4

 التنازل على العقار للغیر جزءا أو كال.
أو جزء منه في غیر الغرض الذي أعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى استعمال العقار

. هذا العقد
.عدم اإلقدام على كراء العقار للغیر جزءا أو كال–5
إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه - 6

. هذه األخیرة لهذا الغرض
من طرف المصالح لالستغاللالحصول على كافة الرخص اإلداریة و التقنیة الالزمة –7

" .غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتري" المكري"المعنیة ،مع اعتبار
.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة–8
ضمان جمیع حقوق العمال سواء الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل مدة العقد ، أو - 8

عن أي نزاع قد ینشأ العمال القارین في حالة تواجدهم بالعقار، مع اعتبار الوصایة غیر مسؤولة 
.و المستخدمین لدیه". المكتري " بین 
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إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو تخلیه -9
. العقارال" المكتري " عن استغالل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون

بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من "المكتري " التزام–10
شخصه وأمتعته وكل مقیم باسمه تحت طائلة أدائه لصاحب العقار مبلغ شهري یوازي ضعف 

.      مبلغ ثمن اإلیجار السنوي 
:طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب" المكتري " كما یتعهد - ب

اك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته االشتر –1
بالمحصول التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار التي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو 

.القوة القاهرة والحادث الفجائيالمترتبین عن نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها و اإلنتاج
تحمل جمیع الضرائب و الرسوم، كیفما كانت طبیعتها، الجاري بها العمل حالیا أو تلك –2

التي ستفرض مستقبال و المتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار باإلضافة الى مصاریف التسجیل و 
التمبر الخاصة  بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و 

.الرسوم
عن استغالل "  المكتري " و عند انتهاء مفعول هذا العقد، أو فسخه بقوة القانون أو تخلي 

العقار، فان الجماعة الساللیة المالكة غیر مسؤولة عن عدم أداء الدیون التي یمكن أن تترتب 
.اتجاه الدائنینالمكتري بذمة

حاالت فسخ العقـــد: الفصل التاسع
:یتم فسخ العقد بقوة القانون في

.حالة عدم أداء المكتري للسومة الكرائیة قبل بدایة كل سنة كرائیة-أ
یوما ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین - ب

مطالبة بحق ال) الوصایة(على إنذاره وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
.بالتعویض عن الضرر

المؤدى عن الفترة التي یتم فیها الفسخ حقا اإلیجاروفي مثل هذه الحالة، یصبح 
.یبقى للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویضمكتسبا للجماعة صاحبة العقار، وال

:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء
م السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أما

المختصة المتواجدة بالرباط للحكم باإلخالء بمجرد التثبت من  التأخیر في الدفع أو عدم 
االستجابة لإلنذار الموجه إلیه إذ یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا للمكان و شاغال له 

.بدون سند
رالتخلي اإلرادي عن العقـا: الفصـل الـعاشر
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بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه 
على األقل یوضح فیها أشهر) 3(إلى المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 

.أسباب هذا التخلي
نة تقوم بها لجنة هذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معای

تقنیة توفدها مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في 
فال و في حالة التخلي عن العقار. الموضوع یبلغ إلى المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة

. یحق للمكتري المطالبة بأي تعویض كیفما كان نوعه 
تخصيص التجهيــزات: عشرالفصل الحــادي  

في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان 
البناءات و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة 

.للمكتريأما التجهیزات المنقولة فتبقى ملكیتها. المالكة على غرار الملكیة األصلیة
استرجـاع العقـــــــــار:الفصل الثاني عشر

العقار موضوع عقد اإلیجار ، أو جزء منه لغایة من الستعمالدعت الضرورة كلما
الغایات ،ذات الصبغة العمومیة ، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه داخل أجل شهر واحد من 

ة، على أن یتم تعویضه من طرف الجهات المعنیة عما تلقیه إشعارا بذلك من المصالح المختص
قد یكون قد لحقه من خسائر والتي یوكل أمر تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها 

. ویتعهدان بقبول نتائج عملها
الفصــل في النزاعات: الفصل الثالت عشر

أنظار الجهات القضائیة المختصة یعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین المتعاقدین على 
وفي حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین . الموجود بدائرة نفوذها العقار موضوع اإلیجار

علیه إشعار الوصایة وتزویدها فورا بعنوانه الجدید، وأن جمیع االستدعاءات و المقررات واألحكام 
ملحقة وزارة : برة الداخلیة الكائن مقرهایجب أن تبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزا

ه ذوما دون ذلك من تبلیغ غیر ه- الرباط -حي الریاض–م بوعبید یشارع عبد الرح–الداخلیة 
.الجهة یعتبر الغیا وال یسري مفعوله بین طرفي العقد

مقر اإلقـامة: الفصل الرابع عشر
.ر كل طرف مقره المشار إلیه أعالهو تتبع إجراءات تطبیقها، یختالتنفیذ بنود هذا العقد

" مشـــمول بنبـــات عطـــريو الجـــدیر بالتـــذكیر بـــان موضـــوع هـــذا العقـــد یتعلـــق بإیجـــار عقـــار
:وفق المعطیات المبینة في الجدول التالي"الشیح

السنويمبلغ اإلیجار مدة اإلیجاراسم المكتريالجماعة المالكةرقم الملف
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة المقالع

*****:ملف رقم 

عقد إیجار
بیــن

الممثلة من طرف وزیر ****** اقلیم ***** ادة المتواجدة بالنفوذ الترابي لقی******الجماعة الساللیة 
ملحقة ،)مصالح الوصایة(مدیریة الشؤون القرویة -داخلیة الداخلیة الوصي عنھا، والجاعل محل المخابرة بوزارة ال

الرباطملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر،- حي الریاض

"المكري :  " بوصفها بمقتضى هذا العقد

من جھــــــــة
*****************************درھم، مقرھا االجتماعي  ب ***** رأسمالھا*******و الشركة 

: ، الممثلة في شخص متصرفھا السید ****سجلھا التجاري رقم 
********************: و القاطن ب******المسلمة بتاریخ *****الحامل للبطاقة الوطنیة رقم ****

.بوصفھا بمقتضى ھذا العقد المكتري

خـــــــرىأمن جھة 
:التالـــيالعــرض بعـد

رقمطلب الكراءبناء علىDL****/*** بتاریختقدمت بھ الشركة المعنیة باألمرالذي******

هذا الطلب بتاریخعلى****جماعة الساللیةالائبموافقة نبناء على*******

بتاریخالمحلیةموافقة السلطة بناء على*******

بتاریخاللجنة االقلیمیة لتتبع المقالعموافقة بناء على*******

بتاریخ****عدد برقیتهاموافقة مصالح الوصایة المتضمنة في بناء على*******

یقرر الطرفان التعاقـد على أعالهسبق وبموجبھ وبصفتھما المذكورة لماوتبعا
:یلــــــيما 

84



********:المكتري ****** ملف عدد ****** :الساللیة الجماعة

المــــوضـــــوع:األولالفصـل  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل الضمانات الفعلیة و *******الجماعة الساللیة تؤجر 

.*****ضیة في ملك هذه الجماعة الساللیة بهدف استغاللها كمقلعقطعة أر ،******شركة ةلفائدالقانونیة 

طبيعـــة العقـــار:الثانـيالفصل  
یصرح المكتري أنه عاینها وتعرف على محتویاتها حین ،*****اقلیم بالنفوذ الترابي ةمتواجدقطعة أرضیة 

وفق التصمیم المرفق بهذا العقد والمنجز لفائدة وحدودها)ارسنتی*** آر *** ھـ ***(إمضائه لهذا العقد، مساحتها
:، و ذلك حسب اإلحداثیات التالیةمهندس مساح معترف بهالمكتري من طرف 

X Y X Y X Y
B1
B4
B7
B10

الكميــة المستخرجـــة:الثالثالفصـل  
األحجارمكعب منمتر*****الفصل الرابع أسفله، یسمح للمكتري باستخراجخالل المدة الكرائیة المحددة في 

وتعتبر هذه الكمیة تقدیریة بالنسبة للمدة الكرائیة إذ یسوغ للمكتري استخراج كمیة إضافیة شریطة مراعاة مقتضیات ،
.الفصلین السابع و الثامن أسفله

إليجــــــــارمدة ا:الرابعالفصـل  
، تجدد تلقائیا لفترتین تبتدئ من تاریخ امضاء العقد من طرف الوصيثالث سنواتیسري مفعول هذا العقد لمدة 

.كرائیتین مماثلتین
ویعود للمكتري الحصول على كافة الرخص اإلداریة والتقنیة الالزمة من طرف المصالح المعنیة للشروع في 

.ذ یعتبر الطرف المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخصاالستغالل، إ
دـــــتجديد العق: الفصل الخامـس  

تقدیم طلب أشهر ) 06(و إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة 
لف رهین باحترام المكتري لجمیع بنود تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویبقى قبول دراسة طلب تجدید كل م

.المالیة و االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكههعقد اإلیجار و تنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیت
وكل تجدید عقد إیجار سیتم وفق شروط جدیدة، وذلك طبقا للقوانین الجاري بها العمل و للمسطرة المتبعة 

.اضيبخصوص الكراء عن طریق التر 
شــروط وتحمــــــــالت:السادسالفصل  

:یتعهد المكتري بتنفیذ وتطبیق الشروط و التحمالت التالیة
أشــهر مــن تــاریخ تســلمه لــه، و فــي حالــة انصــرام هــذه ) 04(إمضــاء مشــروع العقــد فــي أجــل ال یتعــدى أربعــة .1

یـة و یصـبح اإلیجـار المـؤدى عـن المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتـري تعتبـر الموافقـة علـى الكـراء الغ
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الكـراء حقـا مكتسـبا لفائـدة الجماعــة المالكـة، و ال یبقـى للمكتـري حـق المطالبــة بـأي تعـویض، و بالتـالي یحــق 
. للوصایة كامل التصرف في العقار موضوع الكراء

مرفق ونموذج كناش التحمالت ال14/06/2010بتاریخ 2010/6احترام مقتضیات منشور الوزیر األول رقم .2
.به

تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي تعویض أو تخفیض في .3
.ثمن الكراء كما هو محدد أدناه ألي سبب من األسباب

عدم قبول أي طلب یتعلق بمراجعة الثمن المحدد للمتر المكعب أو اإلعفاء من أداء مقابل الكمیات .4
. المستخرجة

:الحصول على إذن مسبق من لدن مصالح الوصایة في حالة رغبته في.5
 التنازل على اإلیجار للغیر، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع الضمانات

الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد األصلي، دون أن یكون له الحق بالمطالبة بأي 
تفویت اإلیجار أو كراء العقار للغیر جزءا أو .  ط الكراء، خاصة السومة الكرائیة أو مدة اإلیجارتغییر في شرو 

.كال
استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد.

تتبع قضایا المقالع أو إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة واللجنة اإلقلیمیة ل.6
كل من ینتدبه المكري وذلك بحضور المكتري أو من ینوب عنه بصفة قانونیة، كما یتوجب علیه أن یحضر 
معه مهندسا طبوغرافیا معترف به لتتبع عملیة المسح الطبوغرافي التي سیتم على إثرها تدوین محضرا یوقعه 

.جمیع األطراف
.االعتراض علیها تحت أیة ذریعة كانتقبول نتائج عملیات المراقبة وعدم .7
الحصول على الرخص اإلداریة الضروریة للشروع في االستغالل كما ورد في الفقرة الثانیة من الفصل الرابع .8

.أعاله
.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة.9

:تعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب.10
ع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة، و یعتبر المكري غیر ضمان جمی

.مسؤول عن أي نزاع قد ینشأ بین المكتري و المستخدمین لدیه
 االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجـة عـن القیـام بنشـاطه و تجهیزاتـه التقنیـة، و

ـــة أو بالمـــادة مســـتخدمیه، باإلضـــافة إ ـــه التقنی ـــى التـــأمین ضـــد األضـــرار التـــي یمكـــن أن تلحـــق بتجهیزات ل
.المستخرجة الناتجة عن نشاطه موضوع هذا العقد، بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي

 1968فبرایـر 6تأمین االستغالل ضد كافة األخطار المنصوص علیها في الظهیر الشریف المـؤرخ فـي

المتعلقــین بحــوادث الشــغل كمــا 1944دجنبــر 27و 1927یولیــوز 25المــؤرخین فــي المغیــر للظهیــرین 
.یعتبر المكري غیر مسؤول عن النزاعات التي یمكن أن تحدث بین المكتري والعمال الذین یشغلهم
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 تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي ستفرض
متعلقة سواء باألرض أو باستغالل العقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إلى مصاریف مستقبال و ال

التسجیل و التمبر الخاصة بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و 
.الرسوم

ثمن اإليجار:السابــعالفصل  
:یحدد مقابل الكمیة المزمع استخراجها على الشكل التالي

درهم****** =درهم***3xم***** :    ـ الثمن الرئیسـي
****: ـ واجب الصوائر اإلداریة x درهمx10% = *****درهم

درهم*******= درهم***** +درهم*****:الصوائرمقابل الكمیة معـ 
.واتنث سثمن المتر المكعب على رأس كل ثالعلى ) %5(و تضاف نسبة خمسة في المائة 

دفعة واحدة من طرف المكتري بواسطة شیك بنكي و یؤدى هذا المبلغ مع مراعاة مقتضیات الفصل الثامن أسفله 
معرف في اسم السید وزیر الداخلیة الوصي على الجماعات الساللیة المالكة؛ وٕاذا ما ثبت أن الشیك ال یتوفر على 

تابعة المكتري قضائیا مع تحمله لتبعات هذا اإلجراء حمایة الرصید الكافي، فإن المكري سیعمد إلى فسخ عقد اإلیجار وم
.لمصالح الجماعات الساللیة المعنیة

الضمانة البنكية:الثامنالفصل  
درهم یعادل مقابل الكمیة المتعاقد ***** یتعین على المكتري، قبل إمضاء العقد، تقدیم ضمانة بنكیة بمبلغ  

).3م***** (بشأنها 
:نة في الحاالت التالیةیتم صرف هذه الضما

تأخر أو امتناع المكتري عن أداء مقابل الكمیات اإلضافیة بعد انتهاء األجل المحدد في طلب األداء التذكیري ؛
عدم االستغالل الفعلي للمقلع داخل أجل أقصاه سنة ابتداءا من تاریخ توقیع عقد الكراء؛

.  أشهر بدون أسباب موضوعیة) 06(التوقف عن االستغالل بصفة إرادیة لفترة تفوق ستة 
و في حالة التصرف في مبلغ هذه الضمانة جزئیا أو كلیا یتعین على المكتري توفیر ضمانة جدیدة بمبلغ یكمل أو 

من تاریخ التصرف في الضمانة تحت طائلة ) 02(یوازي مبلغ الضمانة األصلیة و ذلك داخل أجل ال یتعدى شهرین 
.توقیف استغالل المقلع

استخراج كمية إضافية:التاسعالفصل  
و في أواخر كل سنة من اإلستغالل أو في بدایة السنة مراعاة للفقرة الثانیة من الفصل الثالث من هذا العقد،

وفي حالة هذه األخیرة بتحدید الكمیات المستخرجة،نتدبه تأو كل من المصالح التقنیة التابعة للوصایةالموالیة منه، تقوم 
و ذلك على الشكل الذي حدد اإلضافیة المستخرجة، الكمیاتمقابلالكمیة المتعاقد بشأنها، یطالب المكتري بأداء تجاوز 

.به ثمن اإلیجار بالنسبة للكمیة المتعاقد بشأنها كما هو مبین بالفقرة األولى من الفصل السابع أعاله
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على (Terre végétale)ر إال األتربة السطحیة ال یتم األخذ بعین اإلعتبا(Stérile)بخصوص المواد العادمة 
و هذه المواد یتم اإلحتفاظ بها و عدم خلطها مع المواد األخرى و ذلك ألجل استعمالها في إعادة . سنتمتر50سمك 

.تهییئ المقلع تدریجیا مع تقدم مراحل استغالل المقلع
هذه الكمیات بدعوى تواجد مواد مستخرجة من و تعتبر الكمیات المحددة نهائیة و ال تقبل أي مطالبة بمراجعة

.المقلع غیر صالحة للتسویق
معترف به لتتبع عملیة المسح الطبوغرافي التي سیتم على أن یحضر معه مهندسا طبوغرافیایتوجب على المكتري

.إثرها تدوین محضرا یوقعه جمیع األطراف
.ي اسم وزیر الداخلیةو سیتم أداء مقابل هذه الكمیات بواسطة شیك بنكي معرف ف

وٕاذا ما ثبت أن الشیك ال یتوفر على الرصید الكافي، فإن المكري سیعمد إلى فسخ عقد اإلیجار ومتابعة المكتري 
.قضائیا مع تحمله لتبعات هذا اإلجراء حمایة لمصالح الجماعات الساللیة المعنیة

را مع تحمل المكتري لتبعات اإلجراءات التي سیتم وفي حالة عدم األداء تحت أیة ذریعة، سیتم توقیف االستغالل فو 
.اتخاذها الستخالص هذا الدین

.عدم التمكن من استخراج الحجم المتعاقد بشأنه: العــاشـــرالفصل  
في حالة ما إذا لم یتمكن المكتري من استغالل أو استخراج الكمیة المتعاقد بشأنها لسبب من األسباب خالل الفترة 

حددة في العقد فلن یكون من حقه المطالبة باسترجاع واجب اإلیجار الذي سبق دفعه إلى حساب الجماعة الكرائیة الم
.المالكة

فســـــخ العقــد: الحادي عشرالفصل
:یتم فسخ العقد بقوة القانون في

ة ابتداءا من تاریخ توقیع العقدنعدم االستغالل الفعلي للمقلع داخل أجل أقصاه س .
االستغالل بصفة إرادیة لفترة تفوق ستة أشهر بدون أسباب موضوعیةالتوقف عن.
حالة عدم أداء المكتري مستحقاته إتجاه الوصایة.
یوما على إنذاره و عدم ) 60(األخرى بعد انصرام ستین فصول هذا العقد بباقيالمكتري لخالحالة إ

.مطالبة بالتعویض عن الضرربحق ال) الوصایة(استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
العقار، و في مثل هذه الحالة، یصبح اإلیجار المؤدى عن الفترة التي یتم فیها الفسخ حقا مكتسبا للجماعة صاحبة

.و ال یبقى للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض
:وفي حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء

أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالرباط للحكم باإلخالء یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري 
بمجرد التثبت من التأخیر في الدفع أو عدم االستجابة لإلنذار الموجه إلیه إذ یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا 

.   للمكان و شاغال له بدون سند

التخلي عن العقـار: الثاني عشرالفصـل
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لى مصالح الوصایة قبل نهایة إلمكتري طلب التخلي عن استغالل العقار برسالة مضمونة الوصول توجه مكان اإب
.سباب هذا التخليأاشهر على األقل یوضح فیها ) 3(السنة الكرائیة بثالثة 

صالح ال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة توفدها مإهذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول 
مر أللى المعني باإالوصایة و على أساس المحضر المعد بهذه المناسبة یصدر وزیر الداخلیة قرارا في الموضوع یبلغ 

.اإلقلیمیةعن طریق السلطة 
كما یتحمل المكتري تعویض الجماعة عن كل ضرر لحق بالعین المكتراة من جراء استغالل عشوائي وسیعهد 

رفان لمعاینة األضرار وتحدید قیمة التعویض عنها، كما یلتزم المكتري عند انتهاء للجنة من الخبراء ینتدبها الط
االستغالل بإعادة المقلع إلى حالته الطبیعیة، وٕاذا ثبت أن المكتري لم یلتزم بذلك، فإن مصالح الوصایة ستقوم بمتابعته 

.قضائیا للوفاء بالتزاماته وتعویض الجماعة عن األضرار التي لحقت بأرضها
تخصيص التجهيــزات: عشرالثالثالفصل  

التجهیـزات القـارة و انتهـاء مـدة صـالحیة العقـد، فـان البنـاءات و أو التخلي عن العقار أیجار إلفي حالة فسخ عقد ا
.و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على غرار الملكیة األصلیةبالتخصیص،صفة عقارات تحمل

.ة فتبقى ملكیتها للمكتريما التجهیزات المنقولأ
استرجـاع العقـــــــــار:عشرالرابعالفصل  

یكون المكتري ملزما العمومیة،لقصوى استعمال العقار لغایة من الغایات ذات الصبغة االضرورة كلما دعت
قه من خسائر الوصایة التي تتعهد بتعویضه عما قد یكون لحمصالحشعارا بذلك منإفراغه داخل اجل شهر من تلقیه إب

.عملهالى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها و یتعهدان بقبول نتائج إیوكل تقییمها 
الفصــل في النزاعات:عشرالخامسالفصل  

یعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین المتعاقدین على أنظار الجهات القضائیة المختصة الموجود بدائرة نفوذها 
في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه و.العقار موضوع اإلیجار

الجدید، و أن جمیع االستدعاءات و المقررات و األحكام یجب أن تبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة 
الرباط - وعبید زنقة الصنوبر حي الریاض لوزارة الداخلیة الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلیة ملتقى شارع عبد الرحیم ب

.وما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا وال یسري مفعوله بین طرفي العقد
قـامــــــــةإلمقــــــــر ا: عشر  السادسالفصل  

.عالهألیه إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع 
:مقلع وفق المعطیات المبینة على الجدول اسفلهیجار إبالتذكیر بان موضوع هذا العقد یتعلق بو الجدیر

الجماعة رقم الملف
المالكة

الكمیة و نوعیة المواد مدة اإلیجارالمساحةالمكتري
المزمع استخراجها

مع واجب التعویض و المقابلثمن المتر المكعب
الصوائر

تجدد تلقائیا ثالث سنواتهـ ********************
لفترتین كرائیتین مماثلتین

من 3م***** 
األحجار

تضاف درهم**** 
على رأس كل %5إلیه 

ثالث سنوات 

*******
درهم

:اط فيحرر بالرب
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المكــري
–ـةى جماعـي علـوزیـر الداخلیـة الوص

تازةاقلیم-ایت عسو

ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و - ملحقة حي الریاض
الرباطزنقة الصنوبر،

المكتــــــــــــري
****شركة 

*****************لكائن مقرها الإلجتماعي ب ا
الممثلة من طرف 

*************25القاطن ب *****السید 
*********.
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة المقالع

****:ملف رقم 

عقد إیجار
بیــن

الممثلة من طرف وزیر الداخلیة ****اقلیم ****المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة ****الجماعة الساللیة 
ملحقة حي ،)مصالح الوصایة(مدیریة الشؤون القرویة -داخلیة الوصي عنھا، والجاعل محل المخابرة بوزارة ال

ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر،- الریاض

"المكري :  " دبوصفها بمقتضى هذا العق

من جھــــــــة
السید

*******المسلمة بتاریخ *****الحامل للبطاقة الوطنیة رقم ****-
***********: و القاطن ب

. " المكتري"بوصفھ بمقتضى ھذا العقد 

خـــــــرىأمن جھة 
:التالـــيالعــرض بعـد

تقدم بھ المعني باألمرالذي *********رقمالكراءطلب بناء على

هذا الطلب بتاریخعلى*****الجماعة الساللیةائبموافقة نبناء على**********

بتاریخالمحلیة موافقة السلطة بناء على*********

بتاریخ اللجنة االقلیمیة لتتبع المقالعموافقة بناء على*******

عدد موافقة مصالح الوصایة المتضمنة في برقیتهابناء على************
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یقرر الطرفان التعاقـد على أعالهلما سبق وبموجبھ وبصفتھما المذكورة وتبعا
:یلــــــيما 

المــــوضـــــوع:األولالفصـل  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل الضمانات الفعلیة و ********الجماعة الساللیة تؤجر 

.الرخامقطعة أرضیة في ملك هذه الجماعة الساللیة بهدف استغاللها كمقلع،*******-السید ةلفائدالقانونیة 

طبيعـــة العقـــار:الثانـيالفصل  
یصرح المكتري أنه عاینها وتعرف على محتویاتها حین ،*****اقلیم بالنفوذ الترابي ةمتواجدقطعة أرضیة 

وفق التصمیم المرفق بهذا العقد والمنجز لفائدة المكتري من طرف وحدودها)ھـ **(إمضائه لهذا العقد، مساحتها
:، و ذلك حسب اإلحداثیات التالیةمهندس مساح معترف به

X Y X Y
B1 B2
B3 B4

الكميــة المستخرجـــة:الثالثالفصـل  
،الرخاممكعب منمتر*****خالل المدة الكرائیة المحددة في الفصل الرابع أسفله، یسمح للمكتري باستخراج

إذ یسوغ للمكتري استخراج كمیة إضافیة شریطة مراعاة مقتضیات وتعتبر هذه الكمیة تقدیریة بالنسبة للمدة الكرائیة
.أسفلهالتاسعالفصلین السابع و 

مدة اإليجــــــــار:الرابعالفصـل  
تبتدئ من تاریخ امضاء العقد من تجدد لفترتین كرائیتین مماثلتینسنواتثالثیسري مفعول هذا العقد لمدة 

. طرف الوصي
ویعود للمكتري الحصول على كافة الرخص اإلداریة والتقنیة الالزمة من طرف المصالح المعنیة للشروع في 

.االستغالل، إذ یعتبر الطرف المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص
دـــــتجديد العق: الفصل الخامـس  

أشهر تقدیم طلب ) 06(هاء العقد بستة و إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انت
تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویبقى قبول دراسة طلب تجدید كل ملف رهین باحترام المكتري لجمیع بنود 

.المالیة و االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكههعقد اإلیجار و تنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیت
وكل تجدید عقد إیجار سیتم وفق شروط جدیدة، وذلك طبقا للقوانین الجاري بها العمل و للمسطرة المتبعة 

.بخصوص الكراء عن طریق التراضي
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شــروط وتحمــــــــالت:السادسالفصل  

:یتعهد المكتري بتنفیذ وتطبیق الشروط و التحمالت التالیة
أشـهر مـن تـاریخ تســلمه لـه، و فـي حالــة انصـرام هـذه المــدة ) 04(ربعــة إمضـاء مشـروع العقـد فــي أجـل ال یتعـدى أ.1

بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة علـى الكـراء الغیـة و یصـبح اإلیجـار المـؤدى عـن الكـراء حقـا 
امــل مكتســبا لفائــدة الجماعــة المالكــة، و ال یبقــى للمكتــري حــق المطالبــة بــأي تعــویض، و بالتــالي یحــق للوصــایة ك

. التصرف في العقار موضوع الكراء
الخاصــة بفــتح وتنظــیم االســتغالل وٕاغــالق 1994یونیــو 08بتــاریخ 87احتــرام مقتضــیات الدوریــة المشــتركة عــدد .2

.المقالع وكذا بنود دفتر التحمالت المرفق للدوریة
.التحمالت المرفق بهونموذج كناش 14/06/2010بتاریخ 6/2010احترام مقتضیات منشور الوزیر األول رقم .3

تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي تعویض أو تخفیض في ثمن .4
.الكراء كما هو محدد أدناه ألي سبب من األسباب

. لمستخرجةعدم قبول أي طلب یتعلق بمراجعة الثمن المحدد للمتر المكعب أو اإلعفاء من أداء مقابل الكمیات ا.5
:الحصول على إذن مسبق من لدن مصالح الوصایة في حالة رغبته في.6

 التنازل على اإلیجار للغیر، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع الضمانات
الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد األصلي، دون أن یكون له الحق بالمطالبة بأي 

تفویت اإلیجار أو كراء العقار للغیر جزءا أو .  غییر في شروط الكراء، خاصة السومة الكرائیة أو مدة اإلیجارت
.كال

استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد.
اإلقلیمیة لتتبع قضایا المقالع أو كل إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة واللجنة .7

من ینتدبه المكري وذلك بحضور المكتري أو من ینوب عنه بصفة قانونیة، كما یتوجب علیه أن یحضر معه 
مهندسا طبوغرافیا معترف به لتتبع عملیة المسح الطبوغرافي التي سیتم على إثرها تدوین محضرا یوقعه جمیع 

.األطراف
.راقبة وعدم االعتراض علیها تحت أیة ذریعة كانتقبول نتائج عملیات الم.8
.الحصول على الرخص اإلداریة الضروریة للشروع في االستغالل كما ورد في الفقرة الثانیة من الفصل الرابع أعاله.9

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة.10
:بتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل .11

 ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة، و یعتبر المكري غیر
.مسؤول عن أي نزاع قد ینشأ بین المكتري و المستخدمین لدیه
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 االشــتراك لــدى شــركات التــأمین إلقــرار مســؤولیته المدنیــة الناتجــة عــن القیــام بنشــاطه و تجهیزاتــه التقنیــة، و
باإلضافة إلى التأمین ضد األضرار التي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو بالمادة المستخرجة مستخدمیه،

.الناتجة عن نشاطه موضوع هذا العقد، بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي
 1968فبرایــر 6تــأمین االســتغالل ضــد كافــة األخطــار المنصــوص علیهــا فــي الظهیــر الشــریف المــؤرخ فــي

المتعلقین بحوادث الشغل كمـا یعتبـر 1944دجنبر 27و 1927یولیوز 25ر للظهیرین المؤرخین في المغی
.المكري غیر مسؤول عن النزاعات التي یمكن أن تحدث بین المكتري والعمال الذین یشغلهم

ستقبال تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي ستفرض م
و المتعلقة سواء باألرض أو باستغالل العقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إلى مصاریف التسجیل و التمبر 

.الخاصة بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوم

ثمن اإليجار:السابــعالفصل  
:الشكل التاليیحدد مقابل الكمیة المزمع استخراجها على 

درهم*******=***********:    ـ الثمن الرئیسـي
درهم*******=  10*******: ـ واجب الصوائر اإلداریة

100
درهم**********:المجموع

.على ثمن المتر المكعب على رأس كل ثالث سنوات) %5(و تضاف نسبة خمسة في المائة 
دفعة واحدة من طرف المكتري بواسطة شیك بنكي و یؤدى هذا المبلغ مع مراعاة مقتضیات الفصل الثامن أسفله 

ثبت أن الشیك ال یتوفر على معرف في اسم السید وزیر الداخلیة الوصي على الجماعات الساللیة المالكة؛ وٕاذا ما 
الرصید الكافي، فإن المكري سیعمد إلى فسخ عقد اإلیجار ومتابعة المكتري قضائیا مع تحمله لتبعات هذا اإلجراء حمایة 

.لمصالح الجماعات الساللیة المعنیة

الضمانة البنكية:الثامنالفصل  
درهم یعادل مقابل الكمیة *********قبل إمضاء العقد، تقدیم ضمانة بنكیة بمبلغ  ،یتعین على المكتري

).3م****(المتعاقد بشأنها 
:یتم صرف هذه الضمانة بعد انتهاء األجل المحدد في طلب األداء التذكیري في الحاالت التالیة 

تأخر أو امتناع المكتري عن أداء مقابل الكمیات اإلضافیة؛- 
غالل الفعلي للمقلع داخل أجل أقصاه سنة ابتداءا من تاریخ توقیع عقد الكراء؛عدم االست- 
.  أشهر بدون أسباب موضوعیة) 06(التوقف عن االستغالل بصفة إرادیة لفترة تفوق ستة - 

94



:المكتري*********** ملف عدد  **** :الجماعة 

و في حالة التصرف في مبلغ هذه الضمانة جزئیا أو كلیا یتعین على المكتري توفیر ضمانة جدیدة بمبلغ یكمل أو 
من تاریخ التصرف في الضمانة تحت طائلة ) 02(زي مبلغ الضمانة األصلیة و ذلك داخل أجل ال یتعدى شهرین یوا

.  توقیف استغالل المقلع

استخراج كمية إضافية:التاســـعالفصل  
في حالة تجاوز الكمیة المتعاقد بشأنها قبل انصرام المدة الكرائیة، مراعاة للفصلین الثالث و السابع من هذا العقد، 

. یطالب المكتري باألداء على أساس قیاس سعة كتل الرخام الذي تقوم به أللجن الطبوغرافیة التابعة لمصالح الوصایة
الغ المستحقة المتعلقة و تجدر اإلشارة إلى أنه ال یمكن للمكتري شحن الكتل الرخامیة إال بعد ترقیمها و أداء المب

.بها، و توصله بإذن من طرف مصالح الوصایة للقیام بذلك
.و سیتم أداء مقابل هذه الكمیات بواسطة شیك بنكي معرف في إسم وزیر الداخلیة

وفي حالة عدم األداء تحت أیة ذریعة، سیتم توقیف االستغالل فورا مع تحمل المكتري لتبعات اإلجراءات التي سیتم 
.ها الستخالص هذا الدیناتخاذ

.عدم التمكن من استخراج الحجم المتعاقد بشأنه: العــاشـــرالفصل  
في حالة ما إذا لم یتمكن المكتري من استغالل أو استخراج الكمیة المتعاقد بشأنها لسبب من األسباب خالل الفترة 

ب اإلیجار الذي سبق دفعه إلى حساب الجماعة الكرائیة المحددة في العقد فلن یكون من حقه المطالبة باسترجاع واج
.المالكة

فســـــخ العقــد: الحادي عشرالفصل  
:یتم فسخ العقد بقوة القانون في

عدم اإلستغالل الفعلي للمقلع داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ توقیع العقد
بصفة إرادیة لفترة تفوق ستة أشهر بدون أسباب موضوعیة                التوقف عن اإلستغالل
حالة عدم أداء المكتري مستحقاته إتجاه الوصایة.
یوما على إنذاره ) 60(األخرى بعد انصرام ستین فصول هذا العقد بباقيالمكتري لخالحالة إ

بحق المطالبة بالتعویض عن ) الوصایة(و عدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
.الضرر

العقار، و في مثل هذه الحالة، یصبح اإلیجار المؤدى عن الفترة التي یتم فیها الفسخ حقا مكتسبا للجماعة صاحبة
.و ال یبقى للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض

:وفي حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء
مكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالرباط للحكم باإلخالء یحق للمكري رفع دعوى ضد ال

بمجرد التثبت من التأخیر في الدفع أو عدم االستجابة لإلنذار الموجه إلیه إذ یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا 
.   للمكان و شاغال له بدون سند
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التخلي عن العقـار: الثاني عشرالفصـل  
لى مصالح الوصایة قبل نهایة إمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار برسالة مضمونة الوصول توجه إب

.سباب هذا التخليأاشهر على األقل یوضح فیها ) 3(السنة الكرائیة بثالثة 
وفدها مصالح ال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة تإهذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول 

مر أللى المعني باإالوصایة و على أساس المحضر المعد بهذه المناسبة یصدر وزیر الداخلیة قرارا في الموضوع یبلغ 
.اإلقلیمیةعن طریق السلطة 

كما یتحمل المكتري تعویض الجماعة عن كل ضرر لحق بالعین المكتراة من جراء استغالل عشوائي وسیعهد 
بها الطرفان لمعاینة األضرار وتحدید قیمة التعویض عنها، كما یلتزم المكتري عند انتهاء للجنة من الخبراء ینتد

االستغالل بإعادة المقلع إلى حالته الطبیعیة، وٕاذا ثبت أن المكتري لم یلتزم بذلك، فإن مصالح الوصایة ستقوم بمتابعته 
.بأرضهاقضائیا للوفاء بالتزاماته وتعویض الجماعة عن األضرار التي لحقت 

تخصيص التجهيــزات: عشرالثالثالفصل  
التجهیـزات القـارة و انتهـاء مـدة صـالحیة العقـد، فـان البنـاءات و أو التخلي عن العقار أیجار إلفي حالة فسخ عقد ا

.و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على غرار الملكیة األصلیةبالتخصیص،صفة عقارات تحمل
.المنقولة فتبقى ملكیتها للمكتريما التجهیزاتأ

استرجـاع العقـــــــــار:عشرالرابعالفصل  
یكون المكتري ملزما العمومیة،لقصوى استعمال العقار لغایة من الغایات ذات الصبغة االضرورة كلما دعت

الوصایة التي تتعهد بتعویضه عما قد یكون لحقه من خسائر مصالحشعارا بذلك منإفراغه داخل اجل شهر من تلقیه إب
.عملهالى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها و یتعهدان بقبول نتائج إیوكل تقییمها 

الفصــل في النزاعات:عشرالخامسالفصل  
موجود بدائرة نفوذها یعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین المتعاقدین على أنظار الجهات القضائیة المختصة ال

و في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه .العقار موضوع اإلیجار
الجدید، و أن جمیع االستدعاءات و المقررات و األحكام یجب أن تبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة 

الرباط - لحقة وزارة الداخلیة ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید زنقة الصنوبر حي الریاض لوزارة الداخلیة الكائن مقرها بم
.وما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا وال یسري مفعوله بین طرفي العقد
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قـامــــــــةإلمقــــــــر ا: عشر  السادسالفصل  
.عالهألیه إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع 

:مقلع وفق المعطیات المبینة على الجدول اسفلهیجار إو الجدیر بالتذكیر بان موضوع هذا العقد یتعلق ب
رقم 
الملف

الجماعة 
المالكة

الكمیة و نوعیة مدة اإلیجارالمساحةالمكتري
المواد المزمع 

استخراجها

ثمن المتر المكعب 
مع واجب التعویض 

و الصوائر

المقابل

-السید ****9195
***
****

تجدد سنواتثالثهـ **
لفترتین كرائیتین 

مماثلتین

3م******

الرخاممن 
*****درهم******

درهم

:حرر بالرباط في

المكــري
ـةى جماعـي علـوزیـر الداخلیـة الوص

******اقلیم-****

ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و - ملحقة حي الریاض
زنقة الصنوبر،

المكتــــــــــــري

******السید 
***********القاطن ب 
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة المقالع

****:ملف رقم 

معادنعقد إیجار

بیــن
الممثلة من طرف وزیر الداخلیة ****إقلیم***المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة *****الجماعة الساللیة 

ملحقة حي ، )مصالح الوصایة ( مدیریة الشؤون القرویة     -الوصي عنھا، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر،- الریاض

"المكري:  " العقدبوصفها بمقتضى هذا 

من جھــــــــة
****-***********و 

****************************************
: ، الممثلة في شخص متصرفھا السید ***سجلھا التجاري رقم 

********************** :
***********************

.المكتريبوصفھا بمقتضى ھذا العقد 

خـــــــرىأمن جھة 
:التالـــيالعــرض بعـد

تقدمت به الشركة المعنیة باألمرالذي *********عدد طلب الكراءبناء على.

بتاریخ ****الجماعة الساللیة نوابموافقة بناء على********.

بتاریخ بناء على موافقة السلطة المحلیة.

 محضر اللجنة اإلقلیمیة لتتبع قضایا المقالع بتاریخ بناء على. ********

اإلقلیمیة المتضمنة في رسالة السید عامل إقلیم بناء على موافقة السلطة عدد

.**********بتاریخ 

 رقم البحث عن المعادنةعلى رخصبناء*******

بتاریخ ***عددإرسالیتها موافقة مصالح الوصایة المتضمنة في بناء على********.
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:یلــــــيیقرر الطرفان التعاقـد على ما أعالهلما سبق وبموجبھ وبصفتھما المذكورة وتبعا

المــــوضـــــوع: ول  ألالفصـل ا
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل الضمانات الفعلیة و *****الجماعة الساللیةتؤجر 

البحث عن في قطعة أرضیة في ملك هذه الجماعة الساللیة بهدف استغاللها ،***************ةلفائدالقانونیة 
.المعادن

طبيعـــة العقـــار:الثانـيالفصل  
، یصرح المكتري أنه عاینها وتعرف على محتویاتها حین إمضائه لهذا ****إلقلیمبالنفوذ الترابي ةمتواجدقطعة أرضیة 

مهنــدس وفــق تصــمیم مرفــق بهــذا العقــد منجــز لفائــدة المكتــري مــن طــرف حــدودهاالمبــین و )*********(العقــد، مســاحتها
:و ذلك حسب اإلحداثیات التالیة، مساح معترف به

X Y X Y X Y
B1
B4

مدة اإليجــــــــار: الثالثالفصـل  
تاریخ توقیع العقد من تبتدئ من وثالث سنوات تجدد تلقائیا لفترتین مماثلتینیسري مفعول هذا العقد لمدة 

.طرف الوصي
ویعود للمكتري الحصول على كافة الرخص اإلداریة والتقنیة الالزمة من طرف المصالح المعنیة للشروع في 

االستغالل، إذ یعتبر الطرف المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص
دـــــتجديد العق: الرابعالفصل  

االستغالل،ذا كان المكتري یرغب في مواصلة إشهر قبل حلول تاریخ انتهاء العقد، و أ) 06(ستة و خالل مدة 
.الطرفینلى مصالح الوصایة لدراسته حسب شروط جدیدة یتفق علیها إجار اإلییتعین علیه تقدیم طلب تجدید 

العقد و الوفاء بالتزاماته و االعتناء بالعقار باحترام المكتري لجمیع بنودنیجار رهیإلو یبقى قبول طلب تجدید ا
.عنایة العاقل بملكه

شــروط وتحمــــــــالت:الخامسالفصل  

: یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة
أشــهر مــن تــاریخ تســلمه لــه، و فــي حالــة انصــرام هــذه ) 04(إمضــاء مشــروع العقــد فــي أجــل ال یتعــدى أربعــة -1

المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة على الكراء الغیـة و یصـبح اإلیجـار المـؤدى عـن الكـراء 
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بة بأي تعویض، و بالتالي یحق للوصایة كامل حقا مكتسبا لفائدة الجماعة المالكة، و ال یبقى للمكتري حق المطال
. التصرف في العقار موضوع الكراء

ونموذج كناش التحمالت المرفق 14/06/2010بتاریخ 2010/6احترام مقتضیات منشور الوزیر األول رقم - 2
. به

تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي تعویض أو تخفیض -3
.في ثمن الكراء كما هو محدد أدناه ألي سبب من األسباب

:الحصول على إذن مسبق من لدن مصالح الوصایة في حالة رغبته في- 4
 یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع الضمانات التنازل على اإلیجار للغیر، وفي هذه الحالة

الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد األصلي، دون أن یكون له الحق 
تفویت اإلیجار أو .  بالمطالبة بأي تغییر في شروط الكراء، خاصة السومة الكرائیة أو مدة اإلیجار

.كراء العقار للغیر جزءا أو كال
ال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقداستعم.

الحصول على كافة الرخص اإلداریة الضروریة للشروع في اإلستغالل كما ورد في الفقرة الثانیة من الفصل –5
.الثالث اعاله

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة-6
:تعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب-7

 ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفـه خـالل الفتـرة الكرائیـة، و یعتبـر المكـري غیـر
.مسؤول عن أي نزاع قد ینشأ بین المكتري و المستخدمین لدیه

ة الناتجة عن القیام بنشاطه و تجهیزاته التقنیة، و االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنی
مســـتخدمیه، باإلضـــافة إلـــى التـــأمین ضـــد األضـــرار التـــي یمكـــن أن تلحـــق بتجهیزاتـــه التقنیـــة أو بالمـــادة 

.المستخرجة الناتجة عن نشاطه موضوع هذا العقد، بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي
فبرایـــر 6منصـــوص علیهـــا فـــي الظهیـــر الشـــریف المـــؤرخ فـــي تـــأمین االســـتغالل ضـــد كافـــة األخطـــار ال

ـــرین المـــؤرخین فـــي 1968 ـــر للظهی ـــوز 25المغی ـــر 27و 1927یولی ـــین بحـــوادث 1944دجنب المتعلق
الشغل كما یعتبر المكري غیر مسؤول عن النزاعات التي یمكن أن تحـدث بـین المكتـري والعمـال الـذین 

.یشغلهم
تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلـك التـي سـتفرض مسـتقبال و 
المتعلقـــة ســـواء بـــاألرض أو باســـتغالل العقـــار موضـــوع اإلیجـــار، باإلضـــافة إلـــى مصـــاریف التســـجیل و التمبـــر 

.الضرائب و الرسومالخاصة بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة ب
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ثمن اإليجار:السادسالفصل  
:السنوي على الشكل التالياإلیجارمبلغ یحدد 

.سنویاللهكتار )درهم******(- 
:هوالتسییركصوائرمنه%10سنویا بما في ذلك أداؤهلیصبح المبلغ الواجب 

.سنویا) درهم******(
شیك بنكي معرف في اسم السید ةفي فاتح ینایر من كل سنة، بواسطاو یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزام

وزیر الداخلیة، یودع مباشرة لدى مدیریة الشؤون القرویة بوزارة الداخلیة أو یرسل إلى المدیریة المذكورة، تحت إشراف 
.عمالة االقلیم

.على رأس كل ثالث سنوات) %5(و تضاف نسبة خمسة في المائة 
دفعة واحدة من طرف المكتري بواسطة شیك بنكي و یؤدى هذا المبلغ مع مراعاة مقتضیات الفصل الثامن أسفله 

المالكة؛ وٕاذا ما ثبت أن الشیك ال یتوفر على معرف في اسم السید وزیر الداخلیة الوصي على الجماعات الساللیة
الرصید الكافي، فإن المكري سیعمد إلى فسخ عقد اإلیجار ومتابعة المكتري قضائیا مع تحمله لتبعات هذا اإلجراء 

.حمایة لمصالح الجماعات الساللیة المعنیة
الضمانة البنكية:السابعالفصل  

مجموع یعادل مقابل درهم******قبل إمضاء العقد، تقدیم ضمانة بنكیة بمبلغ  ،یتعین على المكتري
.السومات الكرائیة للسنوات الثمانیة المتبقیة 

:یتم صرف هذه الضمانة بعد انتهاء األجل المحدد في طلب األداء التذكیري في الحاالت التالیة 
؛أداء السومة الكرائیة السنویة في األجل المحددعدم - 
؛عدم اإلستغالل الفعلي داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاریخ توقیع عقد الكراء- 
.بصفة إرادیة لفترة تفوق ستة أشهر بدون أسباب موضوعیةالتوقف عن اإلستغالل - 

فســـــخ العقــد: الثامنالفصل  
:یتم فسخ العقد بقوة القانون في

؛حالة عدم أداء المكتري مستحقاته إتجاه الوصایة
یومـا علـى إنـذاره ) 60(األخرى بعد انصرام ستین فصول هذا العقد بباقيالمكتري لخالحالة إ

بحـق المطالبـة بـالتعویض عـن ) الوصایة(و عدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
.الضرر

العقار، لجماعة صاحبةو في مثل هذه الحالة، یصبح اإلیجار المؤدى عن الفترة التي یتم فیها الفسخ حقا مكتسبا ل
.و ال یبقى للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض

:وفي حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء
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یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالربـاط للحكـم بـاإلخالء 
عدم االسـتجابة لإلنـذار الموجـه إلیـه إذ یعتبـر المكتـري فـي هـذه الحـاالت غاصـبا بمجرد التثبت من التأخیر في الدفع أو 

.   للمكان و شاغال له بدون سند
التخلي عن العقـار: التاسعالفصـل  
لى مصالح الوصایة قبل إمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار برسالة مضمونة الوصول توجه إب

.سباب هذا التخليأاشهر على األقل یوضح فیها ) 3(بثالثة نهایة السنة الكرائیة
ال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة توفدها مصالح إهذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول 

مر ألالى المعني بإالوصایة و على أساس المحضر المعد بهذه المناسبة یصدر وزیر الداخلیة قرارا في الموضوع یبلغ 
.اإلقلیمیةعن طریق السلطة 

تخصيص التجهيــزات: العاشرالفصل  
التجهیـزات القـارة و انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البنـاءات و أو التخلي عن العقار أیجار إلفي حالة فسخ عقد ا

.و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على غرار الملكیة األصلیةبالتخصیص،صفة عقارات تحمل
.ما التجھیزات المنقولة فتبقى ملكیتھا للمكتريأ

استرجـاع العقـــــــــار: الحادي عشرالفصل  
یكون المكتري ملزما العمومیة،لقصوى استعمال العقار لغایة من الغایات ذات الصبغة االضرورة دعتكلما

الوصایة التي تتعهد بتعویضه عما قد یكون لحقه من مصالحشعارا بذلك منإفراغه داخل اجل شهر من تلقیه إب
.عملهالى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها و یتعهدان بقبول نتائج إخسائر یوكل تقییمها 

الفصــل في النزاعات: عشرالثانيالفصل  
المتعاقدین على أنظار الجهات القضائیة المختصة الموجود بدائرة نفوذها یعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین 

و في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه .العقار موضوع اإلیجار
لقرویة التابعة الجدید، و أن جمیع االستدعاءات و المقررات و األحكام یجب أن تبلغ إلى مدیریة الشؤون ا

الرباط - لوزارة الداخلیة الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلیة ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید زنقة الصنوبر حي الریاض 
.وما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا وال یسري مفعوله بین طرفي العقد
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قـامــــــــةإلمقــــــــر ا: عشر  الثالثالفصل  
.عالهألیه إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع 

وفق المعطیات المبینة على الجدول عقار جماعي یجار إو الجدیر بالتذكیر بان موضوع هذا العقد یتعلق ب
:اسفله
رقم 
الملف

الجماعة 
المالكة

السومة الكرائیة االستغاللنوعیةمدة اإلیجارالمساحةالمكتري
%10+للهكتار

كصوائر

مبلغ االیجار السنوي بما 
10%في ذلك نسبة 

كواجب الصوائر االداریة
ثالث سنوات تجدد تلقائیا ************************

لفترتین مماثلتین
سنویادرهم*****درهم*****البحث عن المعادن

حرر بالرباط في
المكــري

اقلیم –**********ـةجماعالى ـي علـوزیـر الداخلیـة الوص
******-

ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة -ملحقة حي الریاض
الرباطالصنوبر،

المكتــــــــــــري

****************************
******************الكائن مقرھا الإلجتماعي 

الممثلة من طرف 
************القاطن ب أ********السید 

******.
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

..………: ملف رقم 

عقد إیجار
إقلیم ..………المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .…………الجماعة الساللیةبیــــــــن 

-الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة .…………
و زنقة ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید-، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(مدیریة الشؤون القرویة 

الرباطالصنوبر،

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیــن

القاطن ........... صالحة إلى غایة ......... الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد ............... السید  
..........ب 

)ن المكتري شركةأو في حالة كو(
الحامل لبطاقة ............. و الممثلة من طرف السید .............. مقرھا االجتماعي ............ شركة 

.............. و القاطن ب .........صالحة إلى غایة ......... التعریف الوطنیة رقم 
من جھة اخــــرى

والتي تحتوي على الوثائق التالیة.……بتاریخ .………على مراسلة العمالة عدد بناء ،:
؛ قصد كراء العقار ..........ذي الرقم الترتیبي............بتاریخ ..............طلب الكراء المقدم من طرف * 

............الستغالله ك...........مساحته ،...... التابع للجماعة الساللیة
................بتاریخموافقة نائب الجماعة المالكة على هذا الطلب* 

....................محضر اللجنة اإلداریة اإلقلیمیة للتقییم المؤرخ في * 

. درهم..........برنامج االستثمار المقدم من طرف المعني باألمر والذي تقدر قیمته بـ *

...........بتاریخ .......... عدد موافقة مصالح التعمیر*

.................موافقة السلطة المحلیة المتضمنة في تقریرها بتاریخ * 

 بتاریخ ...... بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد...........
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المذكورة أعالهوتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما 
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل األول  
و المبینة حدوده وفق .......... مساحته ......... عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة

و ذلك حسب التصمیم المرفق بهذا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به
:اإلحداثیات التالیة 

X Y X Y X Y
B1 B2 B3
B4 B5 B6
B7 B8 B9
B10 B11 B12

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل ..........الجماعة الساللیةتؤجر 

الستغالله .............الضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة 
.والذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد............ك

اإليجــــــارمـــدة  : الفصـل الثالث  
...........یسري مفعول هذا العقد لمدة 

الســـومة الكرائيــــة: الفصل الرابع  
.........واجب إیجار 

و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما في فاتح ینایر من كل سنة، بواسطة شیك بنكي معرف فـي 
قرویـة بــوزارة الداخلیـة أو یرســل إلـى المدیریــة اسـم السـید وزیــر الداخلیـة یــودع مباشـرة لــدى مدیریـة الشــؤون ال

.المذكورة تحت إشراف عمالة اإلقلیم

تجديد اإليجـــــار: الفصـل الخامس
أشهر تقدیم ) 6(إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة 

قى قبول دراسة طلب تجدید كل ملف رهین باحترام طلب تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویب
المكتري لجمیع بنود عقد اإلیجار وتنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیته المالیة واالعتناء بالعقار 

.عنایة العاقل بملكه
وكل تجدید عقد إیجار سیتم وفق شروط جدیدة ضمنها تقدیم برنامج استثماري جدید أو تكمیلي إلنجاز 

.روع، وذلك طبقا للقوانین الجاري بها العمل و للمسطرة المتبعة بخصوص الكراء عن طریق التراضيالمش
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شروط و تحمــــالت: الفصل السادس  
:یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة-أ 

له، وفي حالة إمضاء مشروع العقد في أجل ال یتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ تسلمه–1
إنصرام هذه المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة على الكراء الغیة و یصبح اإلیجار 
المؤدى عن الكراء حقا مكتسبا لفائدة الجماعة المالكة، وال یبقى للمكتري حق المطالبة بأي تعویض، 

.  ءوبالتالي یحق للوصایة كامل التصرف في العقار موضوع الكرا
احترام محتویات جمیع فصول العقد و الوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه المكري عن كل فترة -2

كرائیة؛
تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي -3

تعویض أو تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، ألي سبب من األسباب؛
جزءا أو كال؛للغیرعدم اإلقدام على كراء العقار–4
:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن المكري في حالة رغبته في-5

التنازل على اإلیجار، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع -*
األصلي، دون أن یكون له الضمانات الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد 

.الحق بالمطالبة بأي تغییر في شروط الكراء، خاصة منها السومة الكرائیة أو مدة اإلیجار
.استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد-*

إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه -6
. هذه األخیرة لهذا الغرض

احترام التزاماته بتحقیق برنامج االستثمار المقدم من طرفه، الذي تقدر قیمته -7
...………تاریخابتداء من..……وفق المدة الزمنیة التي تعهد بهادرهم ، وذلك.…………بـ

اإلدالء لمصالح الوصایة قبل بدایة كل سنة كرائیة بمذكرة مفصلة حول المنجزات التي تم -8
.   تحقیقها، مرفوقة بالوثائق التي تثبت ذلك طبقا لبرنامجه االستثماري

لجوء المكتري إلى المصالح المختصة قصد الحصول على كافة الرخص اإلداریة و التقنیة -9
.نجاز هذا المشروع، مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتريالالزمة إل

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة- 10
ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة لهذا العقد، –11

. لة عن أي نزاع قد ینشأ ألي سبب كان بین المكتري و المستخدمین لدیه مع اعتبار الوصایة غیر مسؤو 
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إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو - 12
. تخلیه عن استغالل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون المكتري ال العقار

التزام المكتري بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه –13
.وأمتعته وكل من یقوم مقامه تحت طائلة أدائه للمكري مبلغ شهري یوازي ضعف مبلغ الكراء السنوي

.القیام بجمیع إصالحات الصیانة المتعلقة بالعقار أثناء مدة اإلیجار–14
إرجاع العقار، عند انتهاء مفعول العقد ألي سبب من األسباب، في الحالة التي كان علیها –15

.عند إبرام هذا العقد
االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكه، و االمتناع عن استعماله بطریقة تنافي شروط –16

ة مبان إال بترخیص كتابي سابق و صریح اإلیجار أو إحداث أي تغییر أو هدم أو بناء أو إزالة أو إقام
.من المكتري

:كما یتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب- ب
االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته –1

لتي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو باإلنتاج المترتب عن التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار ا
.نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي

تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي–2
ار، باإلضافة إلى مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة ستفرض مستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع اإلیج

.بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوم

.تأمين إنجاز المشروع:   الفصل السابع  

درهم باسم وزیر الداخلیة .........یتعین على المكتري تقدیم ضمانة بنكیة قبل إمضاء العقد بمبلغ 
الوصي على األراضي الجماعیة مسحوبة عن مؤسسة مالیة مرخص لها من قبل وزارة المالیة والخوصصة 

.........لضمان إنجاز االستثمارات المتعهد بها داخل اآلجال المحددة أي قبل تاریخ 
ة  من وبعد انتهاء المدة المتعهد بها النجاز مشروعه االستثماري أو بطلب من المكتري ستقوم لجنة مكون

.المصالح التقنیة بالعمالة تحت رئاسة السلطة المحلیة لمعاینة العقار
في حالة التأكد أنه تم إنجاز المشروع بكامله ستقوم هذه اللجنة بإعداد محضر معاینة یرفع إلى مصالح 

.الوصایة قصد دراسته واتخاذ القرار المناسب بشأن رفع الید عن الضمانة المالیة
من طرف اللجنة أن المعني باألمر لم ینجز االستثمارات المتعهد بها كلیا داخل اآلجال في حالة التأكد 

. المحددة في مشروعه االستثماري فإن مبلغ الضمانة یصبح من حق الجماعة الساللیة مالكة العقار
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الفســـــــخ: الفصل الثامن  
:بقوة القـانون في  یتم فسخ العقد

:بقوة القانون فيیتم فسخ العقد 
حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه اإلستثماري إذا ما أثبتت لجنة تابعة للوصایة أو إقلیمیة - 

منتدبة سوء نیته بخصوص تنفیذ البرنامج المذكور داخل اآلجال المحددة المنصوص علیها في الفصل 
السادس من هدا العقد،

حالة عدم أداء المكتري للسومة الكرائیة داخل اآلجال المنصوص علیها في الفصل الرابع - 
.من هذا العقد
یوما على إنذاره ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین -

.بالتعویض عن الضرربحق المطالبة ) الوصایة(وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء

یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة -
بالربــاط للحكــم بــاإلخالء بمجــرد التثبــت مــن التــأخیر فــي الــدفع أو عــدم االســتجابة لإلنــذار الموجــه إلیــه إذ 

ه الحاالت غاصبا للمكان و شاغال له بدون سند؛یعتبر المكتري في هذ
یصــبح اإلیجــار الواجــب أداؤه عــن الفتــرة التــي تــم فیهــا الفســخ حقــا مكتســبا المكــري و ال یبقــى -

.للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض ألي سبب كان

التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصـل التاسع  
ستغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى بإمكان المكتري طلب التخلي عن ا

اشهر على األقل یوضح فیها أسباب هذا ) 3(المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 
.التخلي

ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة توفدها 
وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ إلى مصالح الوصایة

.المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة
وفي حالة التخلي عن العقار فال یحق للمكتري المطالبة بـأي تعویض كیفما كان نوعه خاصة 

.رنامج اإلستثمار األصلي التعویض عن اإلستثمارات الغیر المستهلكة أوفي حالة تجاوز ب

تخصيص التجهيــزات: الفصل العاشر
في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         

و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على 
.صلیة، وال یسوغ للمكتري طلب أي تعویض كیفما كان نوعه غرار الملكیة األ
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استرجـاع العقـــــــــار: الفصل الحادي عشر
دعت الضرورة السترجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه كلما

داخل أجل ستة أشهر من تلقیه إشعارا بذلك من المكري؛

یتعهد المكري بتعویض المكتري عن قیمة االستثمارات المنجزة فعلیا من طرفه والتي یوكل أمر 
. تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها ویتعهدان مسبقا بقبول نتائج عملها

ي في حالة عدم اتفاق الطرفین عن انتداب اللجنة التقنیة المذكورة أعاله، یحق للمكري أو المكتر 
اللجوء إلى رئیس المحكمة المختصة بالرباط، و الذي تخول إلیه الصالحیة النتداب اللجنة التقنیة المشار 

.إلیها أعاله

مقتضيات أخرى: الفصل  الثاني عشر
جمیع التسهیالت الصریحة أو الضمنیة التي قد یمنحها المكري إلى المكتري ال تعد حقوقا 

.من قبل المكتري ضد المكريمكتسبة یمكن التمسك بها

.یتم تنفیذ هذا العقد بحسن نیة

إذا تقرر إلغاء بعض مقتضیات هذا العقد أو إحدى مواده ألي سبب كان، أو إذا كان تطبیقها 
غیر ممكن عملیا، یتعهد الطرفان و باتفاق بینهما على تغییرها بمقتضیات أو مواد من شأنها ضمان تنفیذ 

.مقتضیات العقد ساریة المفعولهذا العقد و تبقى باقي

الفصــل في النزاعات: الفصل  الثالث عشر
كل نزاع ینشأ بخصوص تنفیذ أي بند من بنود هذا العقد یكون الفصل فیه من اختصاص 

.الجهات القضائیة المختصة المتواجدة بالرباط

مقــر االقـامــة: الفصل الثاني عشر
.ت تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعالهلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءا

في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه 
.الجدید

إن جمیع الرسائل و االستدعاءات و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن 
ملتقى شارع - ملحقة حي الریاضابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب تبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة الت

و ما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال الرباط-عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.یسري مفعوله بین طرفي العقد
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، ............جاز والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلن
:وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفله

رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك السومة الكرائیة السنویةمدة اإلیجار
كواجب الصوائر اإلداریة%10نسبة 

...................................................................

:تم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
وزیـر الداخلیـة الوصي على جماعة

...........
..........إقلیم 

ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض
الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
...............السید 

...............القاطن ب 
أو 

........... الممثلة من طرف السید ........... شركة
.................القاطن ب 
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

..………: ملف رقم 

عقد إیجار
إقلیم ..………المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .…………الجماعة الساللیةبیــــــــن 

-الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة .…………
و زنقة ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید-، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(مدیریة الشؤون القرویة 

الرباطالصنوبر،

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیــن

القاطن ........... صالحة إلى غایة ......... الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد ............... السید  
..........ب 

)ن المكتري شركةأو في حالة كو(
الحامل لبطاقة ............. و الممثلة من طرف السید .............. مقرھا االجتماعي ............ شركة 

.............. و القاطن ب .........صالحة إلى غایة ......... التعریف الوطنیة رقم 

اخــــرىمن جھة 
 و .…………بناء على عقد اإلیجار األصلي المبرم ما بین الجماعة الساللیة………

. .…………بتاریخ 

والتي تحتوي على الوثائق التالیة.……بتاریخ .………على مراسلة العمالة عدد بناء ،:
؛ قصد ..........ذي الرقم الترتیبي............بتاریخ ..............طلب التجدید المقدم من طرف * 

............كالستغالله ...........مساحته ،......كراء العقار التابع للجماعة الساللیة

................موافقة السلطة المحلیة المتضمنة في تقریرها بتاریخ * 

 بتاریخ ........ بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد...............
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وتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل األول  
و المبینة حدوده وفق .......... مساحته ......... عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة

و ذلك حسب التصمیم المرفق بهذا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به
:اإلحداثیات التالیة 

X Y X Y X Y
B1 B2 B3
B4 B5 B6
B7 B8 B9
B10 B11 B12

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل ..........الجماعة الساللیةتؤجر 

الستغالله .............الضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة 
.والذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد............ك

مـــدة اإليجــــــار: ـل الثالث  الفص
..........یسري مفعول هذا العقد لمدة 

تجديد اإليجـــــار: الفصـل الرابــع
أشهر تقدیم ) 6(إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة 

طلب تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته حسب شروط جدیدة یتفق علیها الطرفان، ویبقى قبول 
زاماته واالعتناء بالعقار عنایة طلب تجدید اإلیجار رهین باحترام المكتري لجمیع بنود العقد و الوفاء بالت

.العاقل بملكه

شروط و تحمــــالت: الفصل الخامـس  
:یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة-أ 

.احترام محتویات جمیع فصول العقد–1
بأي تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة -2

.تعویض أو تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، ألي سبب من األسباب
.عدم اإلقدام على كراء العقار للغیر جزءا أو كال–3
:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن المكري في حالة رغبته في-4
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التنازل على اإلیجار للغیر جزءا أو كال،-*
ار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد أي استعمال العق-*

.(T)نوعیة المشروعإنجاز 
إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه -5

. هذه األخیرة لهذا الغرض
.احترام التزاماته بتحقیق برنامج االستثمار المقدم من طرفه-6
اإلدالء لمصالح الوصایة قبل بدایة كل سنة كرائیة بمذكرة مفصلة حول المنجزات التي تم - 7

.   تحقیقها، مرفوقة بالوثائق التي تثبت ذلك طبقا لبرنامجه االستثماري
الحصول على كافة الرخص اإلداریة والتقنیة الالزمة إلنجاز هذا المشروع من طرف - 

.المصالح المعنیة،  مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتري
.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة-8
طرفه خالل الفترة الكرائیة لهذا العقد، ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من- 9

.مع اعتبار الوصایة غیر مسؤولة عن أي نزاع قد ینشأ بین المكتري و المستخدمین لدیه
إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو تخلیه - 10

. یتبعون المكتري ال العقارعن استغالل العقار، على اعتبار أن العمال
التزام المكتري بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه –11

.وأمتعته وكل مقیم باسمه تحت طائلة أدائه للمكري مبلغ شهري یوازي ضعف مبلغ الكراء السنوي
:الجاري بها العمل بكما یتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة- ب

االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته –1
التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار التي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو باإلنتاج المترتب عن 

.القاهرة والحادث الفجائينشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة 
تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي–2

ستفرض مستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إلى مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة 
.یة المتعلقة بالضرائب و الرسومبهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانون

الســـومة الكرائيــــة: الفصل السادس  
.........واجب إیجار 
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و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما في فاتح ینایر من كل سنة، بواسطة شیك بنكي معرف فـي 
أو یرســل إلـى المدیریــة اسـم السـید وزیــر الداخلیـة یــودع مباشـرة لــدى مدیریـة الشــؤون القرویـة بــوزارة الداخلیـة

.المذكورة تحت إشراف عمالة اإلقلیم

الفســـــــخ: الفصل السابع  
:یتم فسخ العقد

:تلقـائیا-1
من هذا العقد ) 5(في حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه االستثماري المشار إلیه في الفصل الخامس 

العقار بدون شروط مسبقة والسماح للمكري بوضع یده على العقار دونما مع التزامه بالتخلي تلقائیا عن
اللجوء للمحاكم إذا ما أثبتت لجنة إقلیمیة منتدبة سوء نیته بخصوص تنفیذ برنامجه االستثماري داخل 
اآلجال المحددة لذلك، حیث یتم تحریر محضر في هذا الشأن یخول للوصایة استرجاع العقار مع إشعار 

.األمر بكل الطرق القانونیة المتاحةالمعني ب

:بقوة القانون في-2

السادسحالة عدم أداء المكتري للسومة الكرائیة داخل اآلجال المنصوص علیها في الفصل -أ

.من هذا العقد) 6(
یوما على إنذاره وعدم ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین -ب

.بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر) الوصایة(ته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري استجاب
وفي مثل هذه الحالة یصبح اإلیجار المؤدى عن الفترة التي یتم فیها الفسخ، حقا مكتسبا للجماعة صاحبة 

.العقار، وال یبقى للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض

التخلي اإلرادي عن العقـار:الفصـل الثامن  
بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى 

اشهر على األقل یوضح فیها أسباب هذا ) 3(المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 
.التخلي

لمفعول إال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة هذا و ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري ا
توفدها مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ 

.إلى المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة
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تخصيص التجهيــزات: الفصل التاسع  
أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار

و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على 
.أما التجهیزات المنقولة فتبقى ملكیتها للمكتري. غرار الملكیة األصلیة

استرجـاع العقـــــــــار: الفصل العاشر
دعت الضرورة السترجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه كلما

داخل أجل ستة أشهر من تلقیه إشعارا بذلك من مصالح الوصایة، على أن یتم تعویضه عن القیمة 
لطرفان على المتبقیة لالستثمارات المنجزة فعلیا من طرفه والتي یوكل أمر تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق ا

. انتدابها ویتعهدان بقبول نتائج عملها

الفصــل في النزاعات: الفصل  الحادي عشر
یعرض كل نزاع قد ینشب بین الطرفین المتعاقدین على أنظار الجهات القضائیة المختصة 

إشعار وفي حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه. الموجود بدائرة نفوذها العقار موضوع اإلیجار
الوصایة وتزویدها فورا بعنوانه الجدید، وأن جمیع االستدعاءات و المقررات واألحكام یجب أن تبلغ إلى 

ملتقى شارع عبد الرحیم - مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب ملحقة حي الریاض
الرباطبوعبید و زنقة الصنوبر،

.هاته الجهة یعتبر الغیا وال یسري مفعوله بین طرفي العقدوما دون ذلك من تبلیغ غیر

مقــر االقـامــة: الفصل الثاني عشر
.لتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعاله

في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه
.الجدید

إن جمیع الرسائل و االستدعاءات و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن 
ملتقى شارع - ملحقة حي الریاضتبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب 

ر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال و ما دون ذلك من تبلیغ غیالرباط-عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.یسري مفعوله بین طرفي العقد

، ............والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلنجاز 
:وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفله

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك السومة الكرائیة السنویةمدة اإلیجارالمساحةاسمالجماعة   رقم 
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كواجب الصوائر اإلداریة%10نسبة المكتراةالمكتريالمالكةالملف
...................................................................

:تم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
الداخلیـة الوصي على جماعةوزیـر 

...........
..........إقلیم 

ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض
الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
...............السید 

...............القاطن ب 
أو 

........... الممثلة من طرف السید ........... شركة
.................القاطن ب 
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

.........: ملف رقم 

عقد إیجار
......... إقلیم ..........المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .……الجماعة الساللیةبیــــــــن 

مدیریة الشؤون -الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر، الرباط- ، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(القرویة 

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیــن

.………………………شركة اتصاالت المغرب، الكائن مقرها االجتماعي ب 

".المكتري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھة اخــــرى

لمتضمنة للوثائق التالیةا......... بتاریخ .....على مراسلة العمالة عدد بناء:

؛ قصد كراء .........ذي الرقم الترتیبي .......... بتاریخ اتصاالت المغرب شركة طلب *  
.         ............الستغالله ك..........مساحته ،..........للجماعة الساللیةالعقار التابع 

..............موافقة نائب الجماعة المالكة على هذا الطلب بتاریخ * 

................محضر اللجنة اإلداریة اإلقلیمیة للتقییم المؤرخ في * 

...............موافقة السلطة المحلیة المتضمنة في تقریرها بتاریخ * 

بتاریخ ........ بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد..............
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وتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل األول  
و المبینة حدوده وفق .......... مساحته ......... عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة

و ذلك حسب التصمیم المرفق بهذا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به
:اإلحداثیات التالیة 

X Y X Y X Y
B1 B2 B3
B4 B5 B6
B7 B8 B9

B10 B11 B12

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل ..........الجماعة الساللیةتؤجر 

اتصاالت المغربشركة الضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة 
.والذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد............الستغالله ك

مـــدة اإليجــــــار: الفصـل الثالث  
..............یسري مفعول هذا العقد 

الســـومة الكرائيــــة: الفصل الرابع  
.............واجب اإلیجار

ا في فاتح ینایر من كل سنة، بواسطة شیك بنكي معرف فـي و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزام
اسـم السـید وزیــر الداخلیـة یــودع مباشـرة لــدى مدیریـة الشــؤون القرویـة بــوزارة الداخلیـة أو یرســل إلـى المدیریــة 

.المذكورة تحت إشراف عمالة اإلقلیم

تجديد اإليجـــــار: الفصـل الخامس
أشـهر تقـدیم ) 6(ل یتعـین علیـه قبـل انتهـاء العقـد بسـتة إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغال

طلب تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویبقى قبول دراسة طلب تجدید كل ملـف رهـین بـاحترام 
المكتري لجمیع بنـود عقـد اإلیجـار وتنفیـذ برنامجـه االسـتثماري و تسـویة وضـعیته المالیـة واالعتنـاء بالعقـار 

.لكهعنایة العاقل بم

شروط و تحمــــالت: الفصل السادس  
:یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة-أ 
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إمضاء مشروع العقد في أجل ال یتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ تسلمه له، وفي حالة –1
كراء الغیة و یصبح اإلیجار إنصرام هذه المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة على ال

المؤدى عن الكراء حقا مكتسبا لفائدة الجماعة المالكة، وال یبقى للمكتري حق المطالبة بأي تعویض، 
.  وبالتالي یحق للوصایة كامل التصرف في العقار موضوع الكراء

كل فترة احترام محتویات جمیع فصول العقد و الوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه المكري عن -2
كرائیة؛

تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي -3
تعویض أو تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، ألي سبب من األسباب؛

عدم اإلقدام على كراء العقارللغیرجزءا أو كال؛–4
:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن المكري في حالة رغبته في-5

التنازل على اإلیجار، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع -*
الضمانات الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد األصلي، دون أن یكون له 

.شروط الكراء، خاصة منها السومة الكرائیة أو مدة اإلیجارالحق بالمطالبة بأي تغییر في 
.استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد-*

إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه -6
. هذه األخیرة لهذا الغرض

المكتري إلى المصالح المختصة قصد الحصول على كافة الرخص اإلداریة و التقنیة لجوء -7
.الالزمة إلنجاز هذا المشروع، مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتري

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة-8
سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة لهذا العقد، ضمان جمیع حقوق العمال الذین –9

. مع اعتبار الوصایة غیر مسؤولة عن أي نزاع قد ینشأ ألي سبب كان بین المكتري و المستخدمین لدیه 
إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو - 10

. ل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون المكتري ال العقارتخلیه عن استغال
التزام المكتري بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه –11

.وأمتعته وكل من یقوم مقامه تحت طائلة أدائه للمكري مبلغ شهري یوازي ضعف مبلغ الكراء السنوي
.قیام بجمیع إصالحات الصیانة المتعلقة بالعقار أثناء مدة اإلیجارال–12
إرجاع العقار، عند انتهاء مفعول العقد ألي سبب من األسباب، في الحالة التي كان –13

.علیها عند إبرام هذا العقد

120



اتصاالت المغرب: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

ي شروط االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكه، و االمتناع عن استعماله بطریقة تناف–14
اإلیجار أو إحداث أي تغییر أو هدم أو بناء أو إزالة أو إقامة مبان إال بترخیص كتابي سابق و صریح 

.من المكتري
:كما یتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب- ب

لقیام بنشاطه وتجهیزاته االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن ا–1
التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار التي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو باإلنتاج المترتب عن 

.نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي
مل حالیا أو تلك التيتحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها الع–2

ستفرض مستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إلى مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة 
.بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوم

الفســـــــخ: الفصل السابع  
:بقوة القـانون في  یتم فسخ العقد

:بقوة القانون فيیتم فسخ العقد 
حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه اإلستثماري إذا ما أثبتت لجنة تابعة للوصایة أو إقلیمیة - 

منتدبة سوء نیته بخصوص تنفیذ البرنامج المذكور داخل اآلجال المحددة المنصوص علیها في الفصل 
السادس من هدا العقد،

دم أداء المكتري للسومة الكرائیة داخل اآلجال المنصوص علیها في الفصل الرابع حالة ع- 
.من هذا العقد
یوما على إنذاره ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین -

.عن الضرربحق المطالبة بالتعویض) الوصایة(وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء

یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة -
بالربــاط للحكــم بــاإلخالء بمجــرد التثبــت مــن التــأخیر فــي الــدفع أو عــدم االســتجابة لإلنــذار الموجــه إلیــه إذ 

ت غاصبا للمكان و شاغال له بدون سند؛یعتبر المكتري في هذه الحاال
یصــبح اإلیجــار الواجــب أداؤه عــن الفتــرة التــي تــم فیهــا الفســخ حقــا مكتســبا المكــري و ال یبقــى -

.للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض ألي سبب كان
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التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصـل الثامن  
لعقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل ا

اشهر على األقل یوضح فیها أسباب هذا ) 3(المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 
.التخلي

لجنة تقنیة توفدها ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها
مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ إلى 

.المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة
وفي حالة التخلي عن العقار فال یحق للمكتري المطالبة بـأي تعویض كیفما كان نوعه خاصة 

.لغیر المستهلكة أوفي حالة تجاوز برنامج اإلستثمار األصلي التعویض عن اإلستثمارات ا

تخصيص التجهيــزات: الفصل التاسع  
في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         

ماعة المالكة على و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للج
.غرار الملكیة األصلیة، وال یسوغ للمكتري طلب أي تعویض كیفما كان نوعه 

استرجـاع العقـــــــــار: الفصل العاشر
دعت الضرورة السترجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه كلما

المكري؛داخل أجل ستة أشهر من تلقیه إشعارا بذلك من 

یتعهد المكري بتعویض المكتري عن قیمة االستثمارات المنجزة فعلیا من طرفه والتي یوكل أمر 
. تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها ویتعهدان مسبقا بقبول نتائج عملها

و المكتري في حالة عدم اتفاق الطرفین عن انتداب اللجنة التقنیة المذكورة أعاله، یحق للمكري أ
اللجوء إلى رئیس المحكمة المختصة بالرباط، و الذي تخول إلیه الصالحیة النتداب اللجنة التقنیة المشار 

.إلیها أعاله

مقتضيات أخرى: الفصل  الحادي عشر
جمیع التسهیالت الصریحة أو الضمنیة التي قد یمنحها المكري إلى المكتري ال تعد حقوقا 

.من قبل المكتري ضد المكريمكتسبة یمكن التمسك بها 

.یتم تنفیذ هذا العقد بحسن نیة

إذا تقرر إلغاء بعض مقتضیات هذا العقد أو إحدى مواده ألي سبب كان، أو إذا كان تطبیقها 
غیر ممكن عملیا، یتعهد الطرفان و باتفاق بینهما على تغییرها بمقتضیات أو مواد من شأنها ضمان تنفیذ 

.مقتضیات العقد ساریة المفعولهذا العقد و تبقى باقي 
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الفصــل في النزاعات: الفصل  الثاني عشر
كل نزاع ینشأ بخصوص تنفیذ أي بند من بنود هذا العقد یكون الفصل فیه من اختصاص 

.الجهات القضائیة المختصة المتواجدة بالرباط

مقــر االقـامــة: الفصل الثالث عشر
.تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعالهلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات

.في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه الجدید

و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن تبلغ إن جمیع الرسائل و االستدعاءات
ملتقى شارع عبد - ملحقة حي الریاضإلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب 

و ما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال یسري الرباط- الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.وله بین طرفي العقدمفع

، ............والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلنجاز 
:وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفله

رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك السومة الكرائیة السنویةمدة اإلیجار
كواجب الصوائر اإلداریة%10نسبة 

شركة ...............
اتصاالت 

المغرب

..........................................

:تم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
على جماعةوزیـر الداخلیـة الوصي 
...........

..........إقلیم 
ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض

الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
،شركة اتصاالت المغرب

.....................: الكائن مقرها االجتماعي ب
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

..……: ملف رقم 

عقد إیجار
.........إقلیم ..........المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .……الساللیةةالجماعبیــــــــن 

مدیریة الشؤون -الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر، الرباط- ، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(القرویة 

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیــن

"میدیتیل " شركة میدي تیلیكوم 

:الكائن مقرھا بو 
…………………….

".المكتري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھة اخــــرى
لمتضمنة للوثائق التالیةا......... بتاریخ .....على مراسلة العمالة عدد بناء:

؛ قصد كراء العقار .........ذي الرقم الترتیبي .......... بتاریخ شركة میدي تیلیكومطلب *  
.         ............الستغالله ك..........مساحته ،..........للجماعة الساللیةالتابع 

..............الطلب بتاریخ موافقة نائب الجماعة المالكة على هذا* 

................محضر اللجنة اإلداریة اإلقلیمیة للتقییم المؤرخ في * 

...............موافقة السلطة المحلیة المتضمنة في تقریرها بتاریخ * 

 بتاریخ ........ بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد..............
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وتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: األولالفصـــــل  
و المبینة حدوده وفق .......... مساحته .........عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة

و ذلك حسب التصمیم المرفق بهذا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به
:اإلحداثیات التالیة 

X Y X Y X Y
B1 B2 B3
B4 B5 B6
B7 B8 B9

B10 B11 B12

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل ..........الجماعة الساللیةتؤجر 

شركة میدي تیلیكومالضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة 
.والذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد............الستغالله ك

مـــدة اإليجــــــار: الفصـل الثالث  
..............یسري مفعول هذا العقد 

الســـومة الكرائيــــة: الفصل الرابع  
.............اإلیجارواجب

و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما في فاتح ینایر من كل سنة، بواسطة شیك بنكي معرف فـي 
الداخلیـة یــودع مباشـرة لــدى مدیریـة الشــؤون القرویـة بــوزارة الداخلیـة أو یرســل إلـى المدیریــة اسـم السـید وزیــر

.المذكورة تحت إشراف عمالة اإلقلیم

تجديد اإليجـــــار: الفصـل الخامس
أشهر تقدیم ) 6(إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة 

دید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویبقى قبول دراسة طلب تجدید كل ملف رهین باحترام طلب تج
المكتري لجمیع بنود عقد اإلیجار وتنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیته المالیة واالعتناء بالعقار 

.عنایة العاقل بملكه

شروط و تحمــــالت: الفصل السادس  
:ي بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیةیتعهد المكتر -أ 
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إمضاء مشروع العقد في أجل ال یتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ تسلمه له، وفي حالة –1
إنصرام هذه المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة على الكراء الغیة و یصبح اإلیجار 

ئدة الجماعة المالكة، وال یبقى للمكتري حق المطالبة بأي تعویض، المؤدى عن الكراء حقا مكتسبا لفا
.  وبالتالي یحق للوصایة كامل التصرف في العقار موضوع الكراء

احترام محتویات جمیع فصول العقد و الوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه المكري عن كل فترة -2
كرائیة؛

لیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حا-3
تعویض أو تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، ألي سبب من األسباب؛

عدم اإلقدام على كراء العقارللغیرجزءا أو كال؛–4
:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن المكري في حالة رغبته في-5

التنازل على اإلیجار، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع -*
الضمانات الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد األصلي، دون أن یكون له 

.الحق بالمطالبة بأي تغییر في شروط الكراء، خاصة منها السومة الكرائیة أو مدة اإلیجار
.استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد-*

إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه -6
. هذه األخیرة لهذا الغرض

ة و التقنیة لجوء المكتري إلى المصالح المختصة قصد الحصول على كافة الرخص اإلداری-7
.الالزمة إلنجاز هذا المشروع، مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتري

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة-8
ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة لهذا العقد، –9

. ر الوصایة غیر مسؤولة عن أي نزاع قد ینشأ ألي سبب كان بین المكتري و المستخدمین لدیه مع اعتبا
إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو - 10

. تخلیه عن استغالل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون المكتري ال العقار
التزام المكتري بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه –11

.وأمتعته وكل من یقوم مقامه تحت طائلة أدائه للمكري مبلغ شهري یوازي ضعف مبلغ الكراء السنوي
.القیام بجمیع إصالحات الصیانة المتعلقة بالعقار أثناء مدة اإلیجار–12
إرجاع العقار، عند انتهاء مفعول العقد ألي سبب من األسباب، في الحالة التي كان –13

.علیها عند إبرام هذا العقد
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االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكه، و االمتناع عن استعماله بطریقة تنافي شروط –14
امة مبان إال بترخیص كتابي سابق و صریح اإلیجار أو إحداث أي تغییر أو هدم أو بناء أو إزالة أو إق

.من المكتري
:كما یتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب- ب

االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته –1
التي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو باإلنتاج المترتب عن التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار

.نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي
تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي–2

ستفرض مستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إلى مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة 
.بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوم

الفســـــــخ: الفصل السابع  
:بقوة القـانون في  یتم فسخ العقد

:بقوة القانون فيیتم فسخ العقد 
حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه اإلستثماري إذا ما أثبتت لجنة تابعة للوصایة أو إقلیمیة - 

منتدبة سوء نیته بخصوص تنفیذ البرنامج المذكور داخل اآلجال المحددة المنصوص علیها في الفصل 
السادس من هدا العقد،

ومة الكرائیة داخل اآلجال المنصوص علیها في الفصل الرابع حالة عدم أداء المكتري للس- 
.من هذا العقد
یوما على إنذاره ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین -

.بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر) الوصایة(وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء

یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة -
بالربــاط للحكــم بــاإلخالء بمجــرد التثبــت مــن التــأخیر فــي الــدفع أو عــدم االســتجابة لإلنــذار الموجــه إلیــه إذ 

كان و شاغال له بدون سند؛یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا للم
یصــبح اإلیجــار الواجــب أداؤه عــن الفتــرة التــي تــم فیهــا الفســخ حقــا مكتســبا المكــري و ال یبقــى -

.للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض ألي سبب كان
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التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصـل الثامن  
ة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسط

اشهر على األقل یوضح فیها أسباب هذا ) 3(المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 
.التخلي

لجنة تقنیة توفدها ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها
مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ إلى 

.المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة
وفي حالة التخلي عن العقار فال یحق للمكتري المطالبة بـأي تعویض كیفما كان نوعه خاصة 

.لغیر المستهلكة أوفي حالة تجاوز برنامج اإلستثمار األصلي التعویض عن اإلستثمارات ا

تخصيص التجهيــزات: الفصل التاسع  
في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         

ماعة المالكة على و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للج
.غرار الملكیة األصلیة، وال یسوغ للمكتري طلب أي تعویض كیفما كان نوعه 

استرجـاع العقـــــــــار: الفصل العاشر
دعت الضرورة السترجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه كلما

؛داخل أجل ستة أشهر من تلقیه إشعارا بذلك من المكري

یتعهد المكري بتعویض المكتري عن قیمة االستثمارات المنجزة فعلیا من طرفه والتي یوكل أمر 
. تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها ویتعهدان مسبقا بقبول نتائج عملها

تري في حالة عدم اتفاق الطرفین عن انتداب اللجنة التقنیة المذكورة أعاله، یحق للمكري أو المك
اللجوء إلى رئیس المحكمة المختصة بالرباط، و الذي تخول إلیه الصالحیة النتداب اللجنة التقنیة المشار 

.إلیها أعاله

مقتضيات أخرى: الفصل  الحادي عشر
جمیع التسهیالت الصریحة أو الضمنیة التي قد یمنحها المكري إلى المكتري ال تعد حقوقا 

.المكتري ضد المكريمكتسبة یمكن التمسك بها من قبل

.یتم تنفیذ هذا العقد بحسن نیة

إذا تقرر إلغاء بعض مقتضیات هذا العقد أو إحدى مواده ألي سبب كان، أو إذا كان تطبیقها 
غیر ممكن عملیا، یتعهد الطرفان و باتفاق بینهما على تغییرها بمقتضیات أو مواد من شأنها ضمان تنفیذ 

.ت العقد ساریة المفعولهذا العقد و تبقى باقي مقتضیا
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الفصــل في النزاعات: الفصل  الثاني عشر
كل نزاع ینشأ بخصوص تنفیذ أي بند من بنود هذا العقد یكون الفصل فیه من اختصاص 

.الجهات القضائیة المختصة المتواجدة بالرباط

مقــر االقـامــة: الفصل الثالث عشر
.ها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعالهلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات تطبیق

.في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه الجدید

إن جمیع الرسائل و االستدعاءات و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن تبلغ 
ملتقى شارع عبد - ملحقة حي الریاضزارة الداخلیة الكائن مقرها ب إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لو 

و ما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال یسري الرباط- الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.مفعوله بین طرفي العقد

، ............والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلنجاز 
:وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفله

رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك السومة الكرائیة السنویةمدة اإلیجار
كواجب الصوائر اإلداریة%10نسبة 

شركة ...............
میدي 
تیلیكوم

..........................................

:تم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
وزیـر الداخلیـة الوصي على جماعة

...........
..........إقلیم 

ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض
الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
MEDI" شركة میدي تیلیكوم 

TELECOM "الكائن مقرھا ب:
………………….
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

.........: ملف رقم 

عقد إیجار
......... إقلیم ..........المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .……الجماعة الساللیةبیــــــــن 

مدیریة الشؤون -الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر، الرباط- ، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(القرویة 

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیــن

………………….………، الكائن مقرها االجتماعي ب شركة وانا

".المكتري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھة اخــــرى

لمتضمنة للوثائق التالیةا......... بتاریخ .....على مراسلة العمالة عدد بناء:

؛ قصد كراء العقار التابع .........ذي الرقم الترتیبي .......... بتاریخ واناشركةطلب *  
.         ............الستغالله ك..........مساحته ،..........للجماعة الساللیة

..............موافقة نائب الجماعة المالكة على هذا الطلب بتاریخ * 

................محضر اللجنة اإلداریة اإلقلیمیة للتقییم المؤرخ في * 

...............موافقة السلطة المحلیة المتضمنة في تقریرها بتاریخ * 

بتاریخ ........ بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد...............
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وتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل األول  
و المبینة حدوده وفق .......... مساحته ......... عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة

و ذلك حسب التصمیم المرفق بهذا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به
:اإلحداثیات التالیة 

X Y X Y X Y
B1 B2 B3
B4 B5 B6
B7 B8 B9

B10 B11 B12

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل ..........الجماعة الساللیةتؤجر 

الستغالله الضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة شركة وانا
.والذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد............ك

مـــدة اإليجــــــار: الثالث  الفصـل  
..............یسري مفعول هذا العقد 

الســـومة الكرائيــــة: الفصل الرابع  
.............واجب اإلیجار

و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما في فاتح ینایر من كل سنة، بواسطة شیك بنكي معرف فـي 
ة یــودع مباشـرة لــدى مدیریـة الشــؤون القرویـة بــوزارة الداخلیـة أو یرســل إلـى المدیریــة اسـم السـید وزیــر الداخلیـ

.المذكورة تحت إشراف عمالة اإلقلیم

تجديد اإليجـــــار: الفصـل الخامس
أشهر تقدیم ) 6(إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة 

جار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویبقى قبول دراسة طلب تجدید كل ملف رهین باحترام طلب تجدید اإلی
المكتري لجمیع بنود عقد اإلیجار وتنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیته المالیة واالعتناء بالعقار 

.عنایة العاقل بملكه
ستثماري جدید أو تكمیلي إلنجاز وكل تجدید عقد إیجار سیتم وفق شروط جدیدة ضمنها تقدیم برنامج ا

.المشروع، وذلك طبقا للقوانین الجاري بها العمل و للمسطرة المتبعة بخصوص الكراء عن طریق التراضي
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شروط و تحمــــالت: الفصل السادس  
:یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة-أ 

إمضاء مشروع العقد في أجل ال یتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ تسلمه له، وفي حالة –1
إنصرام هذه المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة على الكراء الغیة و یصبح اإلیجار 

البة بأي تعویض، المؤدى عن الكراء حقا مكتسبا لفائدة الجماعة المالكة، وال یبقى للمكتري حق المط
.  وبالتالي یحق للوصایة كامل التصرف في العقار موضوع الكراء

احترام محتویات جمیع فصول العقد و الوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه المكري عن كل فترة -2
كرائیة؛

تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي -3
أو تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، ألي سبب من األسباب؛تعویض

جزءا أو كال؛للغیرعدم اإلقدام على كراء العقار–4
:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن المكري في حالة رغبته في-5

یع التنازل على اإلیجار، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جم-*
الضمانات الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد األصلي، دون أن یكون له 

.الحق بالمطالبة بأي تغییر في شروط الكراء، خاصة منها السومة الكرائیة أو مدة اإلیجار
.استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد-*

إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه هذه - 6
. األخیرة لهذا الغرض

لجوء المكتري إلى المصالح المختصة قصد الحصول على كافة الرخص اإلداریة و التقنیة -7
.تسلیم هذه الرخص للمكتريالالزمة إلنجاز هذا المشروع، مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم 

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة-8
ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة لهذا العقد، مع –9

.اعتبار الوصایة غیر مسؤولة عن أي نزاع قد ینشأ ألي سبب كان بین المكتري و المستخدمین لدیه
إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو تخلیه - 10

. عن استغالل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون المكتري ال العقار
التزام المكتري بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه –11

.یقوم مقامه تحت طائلة أدائه للمكري مبلغ شهري یوازي ضعف مبلغ الكراء السنويوأمتعته وكل من
.القیام بجمیع إصالحات الصیانة المتعلقة بالعقار أثناء مدة اإلیجار–12
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إرجاع العقار، عند انتهاء مفعول العقد ألي سبب من األسباب، في الحالة التي كان علیها –13
.عند إبرام هذا العقد

االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكه، و االمتناع عن استعماله بطریقة تنافي شروط اإلیجار –14
أو إحداث أي تغییر أو هدم أو بناء أو إزالة أو إقامة مبان إال بترخیص كتابي سابق و صریح من 

.المكتري
:كما یتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب- ب

االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته –1
التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار التي یمكن أن تلحق بتجهیزاته التقنیة أو باإلنتاج المترتب عن 

.نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي
تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي–2

ستفرض مستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إلى مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة 
.لرسومبهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و ا

الفســـــــخ: الفصل السابع  
:بقوة القـانون في  یتم فسخ العقد

:بقوة القانون فيیتم فسخ العقد 
إذا ما أثبتت لجنة تابعة للوصایة أو إقلیمیة حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه اإلستثماري- 

منتدبة سوء نیته بخصوص تنفیذ البرنامج المذكور داخل اآلجال المحددة المنصوص علیها في الفصل 
السادس من هدا العقد،

حالة عدم أداء المكتري للسومة الكرائیة داخل اآلجال المنصوص علیها في الفصل الرابع - 
.من هذا العقد
یوما على إنذاره ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین -

.بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر) الوصایة(وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء

اضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید ق-
بالربــاط للحكــم بــاإلخالء بمجــرد التثبــت مــن التــأخیر فــي الــدفع أو عــدم االســتجابة لإلنــذار الموجــه إلیــه إذ 

یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا للمكان و شاغال له بدون سند؛
ا مكتســبا المكــري و ال یبقــى یصــبح اإلیجــار الواجــب أداؤه عــن الفتــرة التــي تــم فیهــا الفســخ حقــ-

.للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض ألي سبب كان
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التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصـل الثامن  
بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى 

اشهر على األقل یوضح فیها أسباب هذا ) 3(بثالثة المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة
.التخلي

لجنة تقنیة توفدها ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها
مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ إلى 

.المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة
وفي حالة التخلي عن العقار فال یحق للمكتري المطالبة بـأي تعویض كیفما كان نوعه خاصة 

.لغیر المستهلكة أوفي حالة تجاوز برنامج اإلستثمار األصلي التعویض عن اإلستثمارات ا

تخصيص التجهيــزات: الفصل التاسع  
في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         

ماعة المالكة على و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للج
.غرار الملكیة األصلیة، وال یسوغ للمكتري طلب أي تعویض كیفما كان نوعه 

استرجـاع العقـــــــــار: الفصل العاشر
دعت الضرورة السترجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه كلما

لمكري؛داخل أجل ستة أشهر واحد من تلقیه إشعارا بذلك من ا

یتعهد المكري بتعویض المكتري عن قیمة االستثمارات المنجزة فعلیا من طرفه والتي یوكل أمر 
. تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها ویتعهدان مسبقا بقبول نتائج عملها

المكتري في حالة عدم اتفاق الطرفین عن انتداب اللجنة التقنیة المذكورة أعاله، یحق للمكري أو
اللجوء إلى رئیس المحكمة المختصة بالرباط، و الذي تخول إلیه الصالحیة النتداب اللجنة التقنیة المشار 

.إلیها أعاله

مقتضيات أخرى: الفصل  الحادي عشر
جمیع التسهیالت الصریحة أو الضمنیة التي قد یمنحها المكري إلى المكتري ال تعد حقوقا 

.ن قبل المكتري ضد المكريمكتسبة یمكن التمسك بها م

.یتم تنفیذ هذا العقد بحسن نیة

إذا تقرر إلغاء بعض مقتضیات هذا العقد أو إحدى مواده ألي سبب كان، أو إذا كان تطبیقها 
غیر ممكن عملیا، یتعهد الطرفان و باتفاق بینهما على تغییرها بمقتضیات أو مواد من شأنها ضمان تنفیذ 

.قتضیات العقد ساریة المفعولهذا العقد و تبقى باقي م
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الفصــل في النزاعات: الفصل  الثاني عشر
كل نزاع ینشأ بخصوص تنفیذ أي بند من بنود هذا العقد یكون الفصل فیه من اختصاص 

.الجهات القضائیة المختصة المتواجدة بالرباط

مقــر االقـامــة: الفصل الثالث عشر
.تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعالهلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات 

.في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه الجدید

و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن تبلغ إن جمیع الرسائل و االستدعاءات
ملتقى شارع عبد - ملحقة حي الریاضإلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب 

و ما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال یسري الرباط- الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.وله بین طرفي العقدمفع

، ............والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلنجاز 
:وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفله

رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك السومة الكرائیة السنویةمدة اإلیجار
كواجب الصوائر اإلداریة%10نسبة 

..........................................واناشركة ...............

:تم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
وزیـر الداخلیـة الوصي على جماعة

...........
..........إقلیم 

ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض
الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
،شركة وانا
……………الكائن مقرها االجتماعي ب 
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

…………: ملف رقم 

عقد إیجار
إقلیم ..………المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .…………الجماعة الساللیةبیــــــــن 

-الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة .…………
ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة -، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(مدیریة الشؤون القرویة 

الرباطالصنوبر،

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیـن

الممثلة من طرف المدیر ...............و المؤسسة المغربیة للنهوض بالتعلیم األولي، مقرها االجتماعي ب 
العام للمؤسسة

.المكتريبوصفها بمقتضى هذا العقد

الذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد-

من جھة اخــــرى
والتي تحتوي على الوثائق التالیة..………بتاریخ ..…على مراسلة العمالة عدد بناء ،:

؛ ………ذي الرقم الترتیبي ………بتاریخ المؤسسة المغربیة للنهوض بالتعلیم األولي طلب *
الستغالله كوحدة للتعلیم .………مساحته ،.………للجماعة الساللیةقصد كراء العقار التابع 

. المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةاألولي في إطار

...…………بتاریخموافقة نائب الجماعة المالكة على هذا الطلب* 

.……………رها بتاریخ موافقة السلطة المحلیة المتضمنة في تقری* 

 بتاریخ .………بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد………..
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المؤسسة المغربیة للنهوض بالتعلیم األولي: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

وتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل األول  
و المبینة حدوده وفق .......... مساحته ......... عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادة

و ذلك حسب التصمیم المرفق بهذا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به
:اإلحداثیات التالیة 

X Y X Y X Y
B1 B2 B3
B4 B5 B6
B7 B8 B9

B10 B11 B12

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع كل ..........الجماعة الساللیةتؤجر 

المؤسسة المغربیة للنهوض الضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة 
والذي یصرح أنه المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في إطاركوحدة للتعلیم األوليالستغالله بالتعلیم األولي

.عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد

مـــدة اإليجــــــار: الفصـل الثالث  
..........یسري مفعول هذا العقد لمدة 

الســـومة الكرائيــــة: الفصل الرابع  
.............یحدد مبلغ اإلیجار السنوي في 

.و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما عند بدایة كل سنة كرائیة

تجديد اإليجـــــار: الفصـل الخامس
أشهر تقدیم ) 6(إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة 

. طلب تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته

شروط و تحمــــالت: ادس  الفصل الس
:یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة

احترام محتویات جمیع فصول العقد و الوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه المكري عن كل فترة -1
كرائیة؛
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المؤسسة المغربیة للنهوض بالتعلیم األولي: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

.تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا -2
العقارللغیرجزءا أو كال؛عدم اإلقدام على كراء –3
لجوء المكتري إلى المصالح المختصة قصد الحصول على كافة الرخص اإلداریة و التقنیة - 4

.الالزمة إلنجاز هذا المشروع، مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتري
.مدة اإلیجارالقیام بجمیع إصالحات الصیانة المتعلقة بالعقار أثناء–5
االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكه، و االمتناع عن استعماله بطریقة تنافي شروط –6

.اإلیجار

التخلي اإلرادي عن العقـار: السابع  الفصـل
بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى 

اشهر على األقل یوضح فیها أسباب هذا ) 3(ایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة المصالح المركزیة للوص
.التخلي

ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة توفدها 
لغ إلى مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یب

.المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة
وفي حالة التخلي عن العقار فال یحق للمكتري المطالبة بـأي تعویض كیفما كان نوعه خاصة 

.التعویض عن اإلستثمارات الغیر المستهلكة أوفي حالة تجاوز برنامج اإلستثمار األصلي 

تخصيص التجهيــزات: الفصل الثامن  
قد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         في حالة فسخ ع

و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على 
.غرار الملكیة األصلیة، وال یسوغ للمكتري طلب أي تعویض كیفما كان نوعه 

رجـاع العقـــــــــاراست: الفصل التاسع
كلما دعت الضرورة في إطار المنفعة العامة استرجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري 

یكون ملزما بإفراغه داخل أجل ستة أشهر من تلقیه إشعارا بذلك من المكري؛

و المكتري في حالة عدم اتفاق الطرفین عن انتداب اللجنة التقنیة المذكورة أعاله، یحق للمكري أ
اللجوء إلى رئیس المحكمة المختصة بالرباط، و الذي تخول إلیه الصالحیة النتداب اللجنة التقنیة المشار 

.إلیها أعاله
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المؤسسة المغربیة للنهوض بالتعلیم األولي: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

الفصــل في النزاعات: الفصل العاشر
كل نزاع ینشأ بخصوص تنفیذ أي بند من بنود هذا العقد یكون الفصل فیه من اختصاص 

.تواجدة بالرباطالجهات القضائیة المختصة الم

مقــر االقـامــة: الفصل الثاني عشر
.لتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعاله

.في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه الجدید

و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن تبلغ إلى إن جمیع الرسائل و االستدعاءات
ملتقى شارع عبد - ملحقة حي الریاضمدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب 

الجهة یعتبر الغیا و ال یسري و ما دون ذلك من تبلیغ غیر هاتهالرباط- الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.مفعوله بین طرفي العقد

وحدة للتعلیم والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلنجاز 
:، وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفلهالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةاألولي في إطار

رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

السومة الكرائیة مدة اإلیجار
السنویة

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك 
كواجب الصوائر %10نسبة 

اإلداریة
المؤسسة المغربیة للنهوض ...............

بالتعلیم األولي
..........................................

:أصلیة و تم التوقیع علیھا یومتم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ

المكـــــري
وزیـر الداخلیـة الوصي على جماعة

...........
..........إقلیم 

ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض
الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
تعلیم األوليلالمؤسسة المغربیة للنھوض با

.................الكائن مقرها االجتماعي ب 

الممثلة من طرف السید المدیر العام للمؤسسة
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة اإلستغالالت التجاریة والصناعیة

: ....ملف رقم 

عقد إیجار
الممثلة من طرف ..........عمالة........ المتواجدة بالنفوذ الترابي ........ الجماعة الساللیةبیــــــــن 

مدیریة الشؤون - الكتابة العامة–وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة 
الرباطملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر،- القرویة، ملحقة حي الریاض

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة

والممثلة : ...........الكائن مقرھا اإلجتماعي ب.........رأسمالھا ..... شركة ........... وشركة
:  و القاطن ب......... المسلمة بتاریخ ........ الحامل للبطاقة الوطنیة رقم ...... من طرف السید 

......................

." المكتري"بوصفھ بمقتضى ھذا العقد 
الذي یصرح أنه عاینه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد-

من جھة اخــــرى
طلب الشركة المتضمنة لموافقتها على.......بتاریخ .........على مراسلة العمالة عدد بناء

:المعنیة، والتي تحتوي على الوثائق التالیة
؛ قصد كراء العقار ........ذي الرقم الترتیبي .........بتاریخ ........شركة طلب*

إلنتاج الطاقة الكهربائیة منصة لتثبیت أجهزة ...... بناء ، ل........ الجماعة الساللةالتابع
)EOLIENNES( , متر كممرات تحت أرضیة ....... , متر كمسالك مؤدیة للمنصات....... استغالل

.متر  لوضع محول الكهربائي ....... و مساحة عمود كهربائي..... تثبیت ,لألسالك

.موافقة نواب الجماعة المالكة على هذا الطلب* 

.............لجنة اإلداریة اإلقلیمیة للتقییم المؤرخ في محضر ال* 

. ...............: برنامج االستثمار المقدم من طرف المعني باألمر والذي تقدر قیمته بـ *

. موافقة السلطة المحلیة * 
 بتاریخ............ بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في رسالتها عدد............
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...........: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

وتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل االول  
یخصص ....... عمالة ..... هو عقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي لقیادةإن العقارالمكترى

متر ....... استغالل , )EOLIENNES(أجهزة إلنتاج الطاقة الكهربائیة لتثبیتمنصة ...... بناء ل
و عمود كهربائي..... تثبیت , متر كممرات تحت أرضیة لألسالك....... , كمسالك مؤدیة للمنصات

: والمبینة إحداثیتها في الجدول أسفله , متر  لوضع محول الكهربائي....... مساحة 

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف وزیرالداخلیة الوصي عنهما العقار ................ الجماعة الساللیةتؤجر 

, )EOLIENNES(منصة لتثبیت أجهزة إلنتاج الطاقة الكهربائیة ...... بناء ل...........شركةلفائدة 
تثبیت ,متر كممرات تحت أرضیة لألسالك....... , متر كمسالك مؤدیة للمنصات....... استغالل 

.متر  لوضع محول الكهربائي....... مساحة وعمود كهربائي..... 
قار بنفسه و تعرف على محتویاته حین إمضائه لهذا العقد ووجده على أحسن یقر المكتري أنه عاین الع

.حال و أنه صالح لالنتفاع الذي أجر من أجله

مـــدة اإليجــــــار: الفصـل الثالث  
......... إلى ................ سنوات تبتدئ من تاریخ ) 3(لمدة ثالثیسري مفعول هذا العقد 

. فترات كرائیة مماثلة.......... تجدد 

N° DU
SITE

BORNE N°1 BORNE N°2 BORNE N°3 BORNE N°4
X Y X Y X Y X Y

site 1
site 2
site 3
site 4
site 5
site 6
site 7
site 8
site 9

site 10
site 11
site 12
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...........: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

الســـومة الكرائيــــة: الفصل الرابع  
:یحدد مبلغ اإلیجار السنوي في

:سنوات األولى) 6(بالنسبة لست *
قطعـــة یضـــاف إلـــى هـــذا القـــدر قیمـــة درهـــم لكـــل....... درهمـــا أي علـــى أســـاس ........... -

درهمــا فیكــون الواجــب المســتحق ســنویا هــو ...... أي % فــي ) 10(المصــاریف اإلداریــة المحــددة فــي 
درهما .......... 

:سنوات الثانیة) 6(بالنسبة لست *
:سنوات الثالثة) 6(بالنسبة لست *

سنة كرائیة، بواسطة شیك بنكي معرف في و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما عند بدایة كل 
اسـم السـید وزیــر الداخلیـة یــودع مباشـرة لــدى مدیریـة الشــؤون القرویـة بــوزارة الداخلیـة أو یرســل إلـى المدیریــة 

.المذكورة تحت إشراف عمالة اإلقلیم

تجديد اإليجـــــار: الفصـل الخامس
أشهر تقدیم ) 6(ن علیه قبل انتهاء العقد بستة إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعی

طلب تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویبقى قبول دراسة طلب تجدید كل ملف رهین باحترام 
المكتري لجمیع بنود عقد اإلیجار وتنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیته المالیة واالعتناء بالعقار 

.عنایة العاقل بملكه
وذلك طبقا للقوانین الجاري بها .یتفق علیها الطرفینل تجدید عقد إیجار سیتم وفق شروط جدیدة وك

.العمل 

شروط و تحمــــالت: الفصل السادس  
:یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة-أ 

من تاریخ تسلمه له، وفي حالة إمضاء مشروع العقد في أجل ال یتعدى شهرا واحدا ابتداءا–1
إنصرام هذه المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة على الكراء الغیة و یصبح اإلیجار 
المؤدى عن الكراء حقا مكتسبا لفائدة الجماعة المالكة، وال یبقى للمكتري حق المطالبة بأي تعویض، 

.  قار موضوع الكراءوبالتالي یحق للوصایة كامل التصرف في الع
احترام محتویات جمیع فصول العقد و الوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه المكري عن كل فترة كرائیة؛-2
تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي تعویض أو -3

سبب من األسباب؛تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، ألي 
عدم اإلقدام على كراء العقارللغیرجزءا أو كال؛–4
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:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن المكري في حالة رغبته في-5
التنازل على اإلیجار، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع الضمانات -*

بشروط العقد االصلي، مع أداء سومة كرائیة جدیدة تحدد الضروریة للحلول محل المكتري السابق وااللتزام 
:في

:بالنسبة للست سنوات األولى* 
.درهم سنویا بالنسبة لست سنوات األولى............... -
.درهم سنویا: ........ سنوات الثانیة) 6(بالنسبة للست * 
.سنویادرهم : ................سنوات الثالثة) 6(بالنسبة للست * 
.درهم سنویا: ..................... سنوات الرابعة) 6(بالنسبة للست * 
.استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد-*

إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه هذه األخیرة -6
. الغرضلهذا

:احترام التزاماته بتحقیق برنامج االستثمار المقدم من طرفه، الذي تقدر قیمته بـ -7
.توقیع العقدابتداء من تاریخوفق المدة الزمنیة التي تعهد بها، وذلك.................

اإلدالء لمصالح الوصایة قبل بدایة كل سنة كرائیة بمذكرة مفصلة حول المنجزات التي تم تحقیقها، -8
.   مرفوقة بالوثائق التي تثبت ذلك طبقا لبرنامجه االستثماري

لجوء المكتري إلى المصالح المختصة قصد الحصول على كافة الرخص اإلداریة و التقنیة الالزمة -9
.وع، مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتريإلنجاز هذا المشر 

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة- 10
ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة لهذا العقد، مع –11

. سبب كان بین المكتري و المستخدمین لدیه اعتبار الوصایة غیر مسؤولة عن أي نزاع قد ینشأ ألي
إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو تخلیه عن - 12

. استغالل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون المكتري ال العقار
التزام المكتري بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه وأمتعته –13

.وكل من یقوم مقامه تحت طائلة أدائه للمكري مبلغ شهري یوازي ضعف مبلغ الكراء السنوي
.القیام بجمیع إصالحات الصیانة المتعلقة بالعقار أثناء مدة اإلیجار–14
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رجاع العقار، عند انتهاء مفعول العقد ألي سبب من األسباب، في الحالة التي كان إ–15
.علیها عند إبرام هذا العقد

االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكه، و االمتناع عن استعماله بطریقة تنافي شروط –16
خیص كتابي سابق و صریح اإلیجار أو إحداث أي تغییر أو هدم أو بناء أو إزالة أو إقامة مبان إال بتر 

.من المكتري
:كما یتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب- ب

االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته –1
حق بتجهیزاته التقنیة أو باإلنتاج المترتب عن التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار التي یمكن أن تل

.نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي
تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي–2

لى مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة ستفرض مستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إ
.بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوم

إعداد دراسة حول التأثیر على البیئة من طرف مكتب دراسات مصادق علیها من طرف - 3
. الجهات المختصة مع االلتزام بتطبیق مقتضیاتها

منح حق المرور للعموم بالمسلك الذي قامت الشركة بإقامته بالعقار -4

في )EOLIENNES(أجهزة إلنتاج الطاقة الكهربائیة یتعهد المكري بعدم كراء أي منصة لتثبیث-ج
.م انطالقا من مركز كل منصة موضوع هذا العقد25حدود شعاع طوله 

الفســـــــخ: الفصل السابع  
:بقوة القـانون في  یتم فسخ العقد

حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه اإلستثماري إذا ما أثبتت لجنة تابعة للوصایة أو إقلیمیة - 
منتدبة سوء نیته بخصوص تنفیذ البرنامج المذكور داخل اآلجال المحددة المنصوص علیها في الفصل 

لعقد،السادس من هدا ا
حالة عدم أداء المكتري للسومة الكرائیة داخل اآلجال المنصوص علیها في الفصل الرابع - 
.من هذا العقد
یوما على إنذاره ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین -

.طالبة بالتعویض عن الضرربحق الم) الوصایة(وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء
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یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة -
بالربــاط للحكــم بــاإلخالء بمجــرد التثبــت مــن التــأخیر فــي الــدفع أو عــدم االســتجابة لإلنــذار الموجــه إلیــه إذ 

في هذه الحاالت غاصبا للمكان و شاغال له بدون سند؛یعتبر المكتري
یصــبح اإلیجــار الواجــب أداؤه عــن الفتــرة التــي تــم فیهــا الفســخ حقــا مكتســبا المكــري و ال یبقــى -

.للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض ألي سبب كان

التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصـل الثامن  
بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى 

اشهر على األقل یوضح فیها أسباب هذا ) 3(المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة الكرائیة بثالثة 
.التخلي

جنة تقنیة توفدها ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها ل
مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ إلى 

.المعني باألمر عن طریق السلطة اإلقلیمیة
وفي حالة التخلي عن العقار فال یحق للمكتري المطالبة بـأي تعویض كیفما كان نوعه خاصة 

.یر المستهلكة أوفي حالة تجاوز برنامج اإلستثمار األصلي التعویض عن اإلستثمارات الغ

تخصيص التجهيــزات: الفصل التاسع  
في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         

اعة المالكة على و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجم
.غرار الملكیة األصلیة، وال یسوغ للمكتري طلب أي تعویض كیفما كان نوعه 

استرجـاع العقـــــــــار: الفصل العاشر
دعت الضرورة السترجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه كلما

؛داخل أجل ستة أشهر من تلقیه إشعارا بذلك من المكري

یتعهد المكري بتعویض المكتري عن قیمة االستثمارات المنجزة فعلیا من طرفه والتي یوكل أمر 
. تقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان على انتدابها ویتعهدان مسبقا بقبول نتائج عملها
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تري اللجوء في حالة عدم اتفاق الطرفین عن انتداب اللجنة التقنیة المذكورة أعاله، یحق للمكري أو المك
إلى رئیس المحكمة المختصة بالرباط، و الذي تخول إلیه الصالحیة النتداب اللجنة التقنیة المشار إلیها 

.أعاله

مقتضيات أخرى: الفصل  الحادي عشر
جمیع التسهیالت الصریحة أو الضمنیة التي قد یمنحها المكري إلى المكتري ال تعد حقوقا 

.المكتري ضد المكريمكتسبة یمكن التمسك بها من قبل

.یتم تنفیذ هذا العقد بحسن نیة

إذا تقرر إلغاء بعض مقتضیات هذا العقد أو إحدى مواده ألي سبب كان، أو إذا كان تطبیقها 
غیر ممكن عملیا، یتعهد الطرفان و باتفاق بینهما على تغییرها بمقتضیات أو مواد من شأنها ضمان تنفیذ 

.ت العقد ساریة المفعولهذا العقد و تبقى باقي مقتضیا

الفصــل في النزاعات: الفصل  الثاني عشر
كل نزاع ینشأ بخصوص تنفیذ أي بند من بنود هذا العقد یكون الفصل فیه من اختصاص 

.الجهات القضائیة المختصة المتواجدة بالرباط

مقــر االقـامــة: الفصل الثالث عشر
.تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعالهلتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات 

في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه 
.الجدید

إن جمیع الرسائل و االستدعاءات و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن تبلغ إلى 
ملتقى شارع عبد - ملحقة حي الریاضعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب مدیریة الشؤون القرویة التاب

و ما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال الرباط- الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.یسري مفعوله بین طرفي العقد

منصة لتثبیت ...... بناء عقار تجاري یخصص لوالجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار
, متر كمسالك مؤدیة للمنصات....... استغالل , )EOLIENNES(أجهزة إلنتاج الطاقة الكهربائیة 
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متر  لوضع ....... و مساحة عمود كهربائي..... تثبیت , متر كممرات تحت أرضیة لألسالك....... 
:وفق المعطیات المبینة في الجدول التالي,محول الكهربائي

قم ر 
الملف

الجماعتین   
المالكتین

اسم
المكتري

طبیعة 
االكریة

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك نسبة السومة الكرائیة السنویةمدة اإلیجار
كواجب الصوائر اإلداریة10%

:تم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
الجماعة الساللیةوزیـر الداخلیـة الوصي على

..................عمالة ...............
ملتقى شارع عبد الرحیم - ملحقة حي الریاض

الرباط- بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري

Societe ..............ب الكائن مقرھا اإلجتماعي :
....................................

و القاطن .............. والممثلة من طرف السید 
:...........................ب
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تسییر الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

..………: ملف رقم 

عقد إیجار
إقلیم ..………المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .…………الجماعة الساللیةبیــــــــن 

-الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة .…………
و زنقة ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید-، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(مدیریة الشؤون القرویة 

الرباطالصنوبر،

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیــن

القاطن ........... صالحة إلى غایة ......... الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد ............... السید  
..........ب 

من جھة اخــــرى
:بعـد العـرض التالـــي  

 إلجراء عملیة سمسرة عمومیة ..…………بتاریخ .………بناء على برقیة الوصایة عدد
..……………التابع للجماعة لكراء العقار

العقار لكراء..……بتاریخ ………قیادة بناء على محضر السمسرة العمومیة المنعقدة بمقر
). ………الرقم الترتیبي (المذكور أعاله 

 بناء على موافقة نواب الجماعة الساللیة و السلطة المحلیة المتضمنة قي محضر السمسرة
…………………بتاریخ .…………العمومیة 

 بتاریخ ………بناء على موافقة مصالح الوصایة المتضمنة في برقیتها عدد…………

المتضمنة……………بتاریخ .………م بناء على رسالة العمالة رق:

برنامج اإلستثمار المقدم من طرف المعني باألمر - 

.تصمیم موقعي للعقار- 
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وتبعا لما سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعاله
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

تعييـن العقـار: الفصـــــل األول  
و المبینة حدوده وفق .......... مساحته ......... لقیادةعقار جماعي متواجد بالنفوذ الترابي 

و ذلك حسب التصمیم المرفق بهذا العقد المنجز و الموقع من طرف مهندس مساح معترف به
:اإلحداثیات التالیة 

X Y X Y X Y
B1 B2 B3
B4 B5 B6
B7 B8 B9

B10 B11 B12

اإليــــجار: الفصل الثانـي  
الممثلة من طرف الوصي عنها وزیر الداخلیة مع ..........الجماعة الساللیةتؤجر 

.............كل الضمانات الفعلیة و القانونیة العقار المبینة طبیعته في الفصل األول لفائدة 
محتویاته حین إمضائه لهذا والذي یصرح أنه عاینه و تعرف على ............الستغالله ك

.العقد
مـــدة اإليجــــــار: الفصـل الثالث  

…………………یسري مفعول هذا العقد لمدة 

الســـومة الكرائيــــة: الفصل الرابع  
: یحدد مبلغ اإلیجار للهكتار الواحد سنویا على الشكل التالي

.……………:      الثمـن الرئیسـي 

……………: واجب الصوائر اإلداریة

درهم ..……………لیصبح المبلغ اإلجمالي الواجب أداؤه سنویا هو 

و یتعهد المكتري بتسدید هذا القدر لزاما عنـد بدایـة كـل سـنة كرائیـة، بواسـطة شـیك بنكـي معـرف فـي 
اسـم السـید وزیــر الداخلیـة یــودع مباشـرة لــدى مدیریـة الشــؤون القرویـة بــوزارة الداخلیـة أو یرســل إلـى المدیریــة 

.ورة تحت إشراف عمالة اإلقلیمالمذك
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تجديد اإليجـــــار: الفصـل الخامس
أشهر تقدیم ) 6(إذا كان المكتري یرغب في مواصلة االستغالل یتعین علیه قبل انتهاء العقد بستة 

طلب تجدید اإلیجار إلى مصالح الوصایة لدراسته، ویبقى قبول دراسة طلب تجدید كل ملف رهین باحترام 
تري لجمیع بنود عقد اإلیجار وتنفیذ برنامجه االستثماري و تسویة وضعیته المالیة واالعتناء بالعقار المك

.عنایة العاقل بملكه
وكل تجدید عقد إیجار سیتم وفق شروط جدیدة ضمنها تقدیم برنامج استثماري جدید أو تكمیلي إلنجاز 

.رة المتبعة بخصوص الكراء عن طریق التراضيالمشروع، وذلك طبقا للقوانین الجاري بها العمل و للمسط

شروط و تحمــــالت: الفصل السادس  
:یتعهد المكتري بتنفیذ و تطبیق الشروط و التحمالت التالیة-أ 

إمضاء مشروع العقد في أجل ال یتعدى شهرا واحدا ابتداءا من تاریخ تسلمه له، وفي حالة –1
هذه المدة بدون توقیع العقد من طرف المكتري تعتبر الموافقة على الكراء الغیة و یصبح اإلیجار إنصرام

المؤدى عن الكراء حقا مكتسبا لفائدة الجماعة المالكة، وال یبقى للمكتري حق المطالبة بأي تعویض، 
.  وبالتالي یحق للوصایة كامل التصرف في العقار موضوع الكراء

ات جمیع فصول العقد و الوفاء بالتزاماته المالیة اتجاه المكري عن كل فترة احترام محتوی-2
كرائیة؛

تسلم العقار في الوضعیة الموجود علیها حالیا دون أن یكون له الحق في المطالبة بأي -3
تعویض أو تخفیض في السومة الكرائیة كما هي محددة أدناه، ألي سبب من األسباب؛

راء العقارللغیرجزءا أو كال؛عدم اإلقدام على ك–4
:الحصول على إذن كتابي مسبق من لدن المكري في حالة رغبته في-5

التنازل على اإلیجار، وفي هذه الحالة یجب على المكتري الجدید تقدیم جمیع -*
الضمانات الضروریة للحلول محل المكتري السابق و االلتزام بشروط العقد األصلي، دون أن یكون له

.الحق بالمطالبة بأي تغییر في شروط الكراء، خاصة منها السومة الكرائیة أو مدة اإلیجار
.استعمال العقار في غیر الغرض الذي اعد له بحسب طبیعته أو بمقتضى هذا العقد-*

إخضاع العقار للمراقبة المستمرة للفرق التقنیة التابعة لمصالح الوصایة أو كل من تنتدبه -6
. األخیرة لهذا الغرضهذه 

احترام التزاماته بتحقیق برنامج االستثمار المقدم من طرفه، الذي تقدر قیمته بـ -7
………ابتداء من تاریخ.………وفق المدة الزمنیة التي تعهد بهادرهم ، وذلك.…………
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اإلدالء لمصالح الوصایة قبل بدایة كل سنة كرائیة بمذكرة مفصلة حول المنجزات التي تم -8
.   تحقیقها، مرفوقة بالوثائق التي تثبت ذلك طبقا لبرنامجه االستثماري

لجوء المكتري إلى المصالح المختصة قصد الحصول على كافة الرخص اإلداریة و التقنیة -9
.وع، مع اعتبار المكري غیر مسؤول عن عدم تسلیم هذه الرخص للمكتريالالزمة إلنجاز هذا المشر 

.إعطاء األسبقیة في التشغیل ألبناء الجماعة الساللیة- 10
ضمان جمیع حقوق العمال الذین سیتم تشغیلهم من طرفه خالل الفترة الكرائیة لهذا العقد، –11

. عن أي نزاع قد ینشأ ألي سبب كان بین المكتري و المستخدمین لدیه مع اعتبار الوصایة غیر مسؤولة
إفراغ العقار من هؤالء العمال حین انتهاء سریان هذا العقد أو فسخه بقوة القانون أو - 12

. تخلیه عن استغالل العقار، على اعتبار أن العمال یتبعون المكتري ال العقار
كتري بإفراغ العقار حین انتهاء سریان العقد ألي سبب من األسباب من شخصه التزام الم–13

.وأمتعته وكل من یقوم مقامه تحت طائلة أدائه للمكري مبلغ شهري یوازي ضعف مبلغ الكراء السنوي
.القیام بجمیع إصالحات الصیانة المتعلقة بالعقار أثناء مدة اإلیجار–14
العقار، عند انتهاء مفعول العقد ألي سبب من األسباب، في الحالة التي كان إرجاع–15

.علیها عند إبرام هذا العقد
االعتناء بالعقار عنایة العاقل بملكه، و االمتناع عن استعماله بطریقة تنافي شروط –16

كتابي سابق و صریح اإلیجار أو إحداث أي تغییر أو هدم أو بناء أو إزالة أو إقامة مبان إال بترخیص 
.من المكتري

:كما یتعهد المكتري طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بها العمل ب- ب
االشتراك لدى شركات التأمین إلقرار مسؤولیته المدنیة الناتجة عن القیام بنشاطه وتجهیزاته –1

بتجهیزاته التقنیة أو باإلنتاج المترتب عن التقنیة ومستخدمیه، باإلضافة إلى األضرار التي یمكن أن تلحق 
.نشاطه موضوع هذا العقد بما فیها القوة القاهرة والحادث الفجائي

تحمل جمیع الضرائب و الرسوم كیفما كانت طبیعتها الجاري بها العمل حالیا أو تلك التي–2
مصاریف التسجیل و التمبر الخاصة ستفرض مستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع اإلیجار، باإلضافة إلى 

.بهذا العقد، مع اإلدالء سنویا بالتصریحات القانونیة المتعلقة بالضرائب و الرسوم

الفســـــــخ: الفصل السابع  
:بقوة القـانون في  یتم فسخ العقد

:بقوة القانون فيیتم فسخ العقد 

151



............: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

اإلستثماري إذا ما أثبتت لجنة تابعة للوصایة أو إقلیمیة حالة عدم تنفیذ المكتري لبرنامجه - 
منتدبة سوء نیته بخصوص تنفیذ البرنامج المذكور داخل اآلجال المحددة المنصوص علیها في الفصل 

السادس من هدا العقد،
حالة عدم أداء المكتري للسومة الكرائیة داخل اآلجال المنصوص علیها في الفصل الرابع - 
.دمن هذا العق
یوما على إنذاره ) 60(حالة إخالل المكتري بباقي فصول العقد األخرى بعد انصرام ستین -

.بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر) الوصایة(وعدم استجابته لفحوى اإلنذار، مع احتفاظ المكري 
:في حالة الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء

أمام السید قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة المختصة یحق للمكري رفع دعوى ضد المكتري -
بالربــاط للحكــم بــاإلخالء بمجــرد التثبــت مــن التــأخیر فــي الــدفع أو عــدم االســتجابة لإلنــذار الموجــه إلیــه إذ 

یعتبر المكتري في هذه الحاالت غاصبا للمكان و شاغال له بدون سند؛
یهــا الفســخ حقــا مكتســبا المكــري و ال یبقــى یصــبح اإلیجــار الواجــب أداؤه عــن الفتــرة التــي تــم ف-

.للمكتري بعد ذلك الحق في المطالبة بأي تعویض ألي سبب كان

التخلي اإلرادي عن العقـار: الفصـل الثامن  
بإمكان المكتري طلب التخلي عن استغالل العقار بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى 

على األقل یوضح فیها أسباب هذا أشهر) 3(الكرائیة بثالثة المصالح المركزیة للوصایة قبل نهایة السنة 
.التخلي

ال یعتبر ترك العقار في هذه الحالة ساري المفعول إال بعد معاینة تقوم بها لجنة تقنیة توفدها 
مصالح الوصایة وٕانجازها لمحضر بذلك وٕاصدار وزیر الداخلیة تبعا لذلك قرارا في الموضوع یبلغ إلى 

.عن طریق السلطة اإلقلیمیةالمعني باألمر
وفي حالة التخلي عن العقار فال یحق للمكتري المطالبة بـأي تعویض كیفما كان نوعه خاصة 

.التعویض عن اإلستثمارات الغیر المستهلكة أوفي حالة تجاوز برنامج اإلستثمار األصلي 

تخصيص التجهيــزات: الفصل التاسع  
عن العقار أو انتهاء مدة صالحیة العقد، فان البناءات         في حالة فسخ عقد اإلیجار أو التخلي

و التجهیزات القارة تحمل صفة عقارات بالتخصیص، و تعد بالتالي ملكا شرعیا للجماعة المالكة على 
.غرار الملكیة األصلیة، وال یسوغ للمكتري طلب أي تعویض كیفما كان نوعه 

راسترجـاع العقـــــــــا: الفصل العاشر
دعت الضرورة السترجاع العقار موضوع عقد اإلیجار، فإن المكتري یكون ملزما بإفراغه كلما

داخل أجل ستة أشهر من تلقیه إشعارا بذلك من المكري؛
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یتعهد المكري بتعویض المكتري عن قیمة االستثمارات المنجزة فعلیا من طرفه والتي یوكل أمر 
. على انتدابها ویتعهدان مسبقا بقبول نتائج عملهاتقییمها إلى لجنة تقنیة یتفق الطرفان 

في حالة عدم اتفاق الطرفین عن انتداب اللجنة التقنیة المذكورة أعاله، یحق للمكري أو المكتري 
اللجوء إلى رئیس المحكمة المختصة بالرباط، و الذي تخول إلیه الصالحیة النتداب اللجنة التقنیة المشار 

.إلیها أعاله

مقتضيات أخرى: الحادي عشرالفصل   
جمیع التسهیالت الصریحة أو الضمنیة التي قد یمنحها المكري إلى المكتري ال تعد حقوقا 

.مكتسبة یمكن التمسك بها من قبل المكتري ضد المكري

.یتم تنفیذ هذا العقد بحسن نیة

كان تطبیقها إذا تقرر إلغاء بعض مقتضیات هذا العقد أو إحدى مواده ألي سبب كان، أو إذا 
غیر ممكن عملیا، یتعهد الطرفان و باتفاق بینهما على تغییرها بمقتضیات أو مواد من شأنها ضمان تنفیذ 

.هذا العقد و تبقى باقي مقتضیات العقد ساریة المفعول

الفصــل في النزاعات: الفصل  الثاني عشر
ل فیه من اختصاص كل نزاع ینشأ بخصوص تنفیذ أي بند من بنود هذا العقد یكون الفص

.الجهات القضائیة المختصة المتواجدة بالرباط

مقــر االقـامــة: الفصل الثاني عشر
.لتنفیذ بنود هذا العقد و تتبع إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعاله

بعنوانه في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا 
.الجدید

إن جمیع الرسائل و االستدعاءات و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن 
ملتقى شارع - ملحقة حي الریاضتبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب 

بلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال و ما دون ذلك من تالرباط-عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.یسري مفعوله بین طرفي العقد

، ............والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلنجاز 
:وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفله

رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

مبلغ اإلیجار السنوي بمافي ذلك السومة الكرائیة السنویةاإلیجارمدة 
كواجب الصوائر اإلداریة%10نسبة 

153



............: المكتري  ...... :رقم الملف  .....:الساللیة الجماعة

...................................................................

:تم إنجاز ھذا العقد في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
وزیـر الداخلیـة الوصي على جماعة

...........
..........إقلیم 

ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض
الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
...............السید 

...............القاطن ب 
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المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة
الكتابة العامة

مدیریة الشؤون القرویة
قسم تثمین الممتلكات الجماعیة

مصلحة االستغالالت التجاریة والصناعیة

.............: ملف رقم 

عقد إیجارملحق
إقلیم ..………المتواجدة بالنفوذ الترابي لقیادة .…………الجماعة الساللیةبیــــــــن 

-الممثلة من طرف وزیر الداخلیة الوصي عنها، والجاعل محل المخابرة بوزارة الداخلیة .…………
و زنقة ملتقى شارع عبد الرحیم بوعبید-، ملحقة حي الریاض)مصالح الوصایة(مدیریة الشؤون القرویة 

الرباطالصنوبر،

".المكري: " بوصفها بمقتضى هذا العقد 

من جھــــــــة
وبیــن

القاطن ........... صالحة إلى غایة ......... الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة عدد ............... السید  
..........ب 

)ن المكتري شركةأو في حالة كو(
الحامل لبطاقة ............. و الممثلة من طرف السید .............. مقرھا االجتماعي ............ شركة 

..............و القاطن ب .........صالحة إلى غایة ......... التعریف الوطنیة رقم 

اخــــرىمن جھة 
 ؛ قصد كراء العقار ..........ذي الرقم الترتیبي .........بتاریخ .........بناء على طلب

............الستغالله ك..........مساحته ،..........لجماعة الساللیة لالتابع 

والتي تحتوي على الوثائق التالیة.........بتاریخ ......على مراسلة العمالة عدد بناء ،:

................موافقة نائب الجماعة المالكة على هذا الطلب بتاریخ * 

..............محضر اللجنة اإلداریة اإلقلیمیة للتقییم المؤرخ في * 

. درهم.........قیمته بـ برنامج االستثمار المقدم من طرف المعني باألمر والذي تقدر *

.............بتاریخ ........ موافقة مصالح التعمیرعدد *

..............موافقة السلطة المحلیة المتضمنة في تقریرها بتاریخ * 

 بتاریخ ...........بناء على موافقة مصالح الوصایة الواردة في برقیتها عدد.........
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سبق و بموجبه و بصفتهما المذكورة أعالهوتبعا لما 
یقرر الطرفان التعاقـد على ما یلي

الفصــل األول 
..........محتویات الفصل األول

الفصل الثاني
...........محتویات الفصل الثاني

الفصل الثالث
...........محتویات الفصل الثالث

الفصل الرابع
...........جملة السومة الكرائیة

الفصل الخامس
.............محتویات الفصل الخامس

مقــر االقـامــة: الفصل الثاني عشر
.العقد و تتبع إجراءات تطبیقها، یختار كل طرف مقره المشار إلیه أعالهلتنفیذ بنود هذا 

في حالة تغییر المكتري لمحل إقامته، یتعین علیه إشعار الوصایة و تزویدها فورا بعنوانه 
.الجدید

و المقررات و األحكام التي یوجب تبلیغها للمكري یجب أن إن جمیع الرسائل و االستدعاءات
ملتقى شارع - ملحقة حي الریاضتبلغ إلى مدیریة الشؤون القرویة التابعة لوزارة الداخلیة الكائن مقرها ب 
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و ما دون ذلك من تبلیغ غیر هاته الجهة یعتبر الغیا و ال الرباط-عبد الرحیم بوعبید و زنقة الصنوبر 
.وله بین طرفي العقدیسري مفع

، ............والجدیر بالتذكیر أن موضوع هذا العقد یتعلق بإیجار عقار تجاري یخصص إلنجاز 
:وفق المعطیات المبینة في الجدول أسفله

رقم 
الملف

الجماعة   
المالكة

اسم
المكتري

المساحة
المكتراة

بمافي ذلك مبلغ اإلیجار السنويالسومة الكرائیة السنویةمدة اإلیجار
كواجب الصوائر اإلداریة%10نسبة 

...................................................................

.باقي فصول العقد ال یطأھا أي تغییر
:تم إنجاز ھذا الملحق في ست نسخ أصلیة و تم التوقیع علیھا یوم

المكـــــري
الوصي على جماعةوزیـر الداخلیـة

...........
..........إقلیم 

ملتقى شارع عبد الرحیم -ملحقة حي الریاض
الرباط-بوعبید و زنقة الصنوبر 

المكتــــري
...............السید 

...............القاطن ب 
أو 

........... الممثلة من طرف السید ........... شركة
.................القاطن ب 
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مصلحة اإلستغالالت الفـالحية و الغابوية
-االستغالالت الغابویة-

النباتات العطریة (1
؟المتواجدة فوق العقارات الجماعیةأنواع النباتات العطریةأھمما ھي:1سؤال
.الریحان–األزیر –الشیح : 1جواب

؟النباتات العطریةبیع منتوجطریقةما ھي:2سؤال
سنوات،3السمسرة العمومیة لمدة إما عن طریق-:2جواب

.سنوات9عن طریق التراضي لمدة قد تصل إلى أو -

؟لاالستغالمتى یمكن البدایة في :3سؤال
.بعد إمضاء العقد:3جواب

متى تؤدى السومة الكرائیة؟:4سؤال
.بدایة كل سنة كرائیة:4جواب

ما ھي فترة الجني؟:5سؤال
،من أبریل إلى دجنبر: الشیح و األزیر -:5ابجو

.في موسم الصیف: الریحان - 

ھل یمكن تمدید مدة كراء العقار؟:6سؤال
یمكن تمدیدھا بعد تقدیم طلب في الموضوع من طرف المكتري قبل انتھاء العقد : 6جواب
.صالح الوصایةأشھر و دراسة ھذا الطلب و الموافقة علیھ من طرف م6ب
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2) الغابات
أنواع الغابات الجماعیة؟ما ھي:1سؤال
:1جواب

صنف تابع للنظام الغابوي للمیاه و الغابات بواسطة عقود مبرمة في إطار الصندوق -
،الوطني الغابوي

اقتسام المدخول الغابوي (صنف مغروس عن طریق الشراكة بالتراضي مع الخواص -
ة الساللیة بعد بیع المنتوج عن طریق السمسرة العمومیة حسب النسبة المتفق مع الجماع

.)علیھا
‘صنف مغروس عن طریق الكراء بالتراضي للخواص-
.صنف في ملك الجماعة الساللیة-

یمكن استغالل األراضي المغروسة حالیا بالغابات في میدان اإلستغالالت ھل :2سؤال
الفالحیة؟

لك عن طریق الكراء للخواص بعد تقدیم ملف الكراء عن طریق العمالة یمكن ذ:2جواب
أو عن طریق تقدیم عروض ) ھذا بالتراضي(والموافقة علیھ من طرف مصالح الوصایة 

.األثمان و فتح األظرفة

؟عقود االیجار المبرمة في إطار شراكةھي مدة الشراكة ما:3سؤال
.سنة40إلى 30من :3جواب

؟االیجار مع الخواصعقودماھي مدةھل :4سؤال
.سنة30إلى 24من :4جواب

الضمانة البنكیة ؟ما ھو مبلغ:5سؤال
:5جواب

.الھكتار/درھم300: الشراكة-
في المائة من قیمة برنامج اإلستثمار لمساحة تفوق أو تساوي 1:الكراء الغابوي-

ھكتار،  على 100إلستثمار لمساحة تقل عن في المائة من قیمة برنامج ا2ھكتار و100
.درھم100.000أن ال تقل قیمتھا عن 

ما ھي أنواع األشجار التي یمكن غرسھا بالنسبة لإلستغالالت الغابویة؟:6سؤال
).المیموزا(األكاسیا –الخروب –الكالبتوس :6جواب

؟نتوج الغابويفي المھل یمكن للشریك شراء نصیب الجماعة الساللیة:7سؤال
و یمكنھ ذلك بعد تقییم حجم الخشب و الثمن من طرف مصالح المیاه و الغابات:7جواب

.موافقة نواب الجماعة و سلطات الوصایة

یمكن تغییر نوعیة اإلستغالل من غابوي إلى فالحي؟ھل :8سؤال
برنامج استثماري یمكن ذلك بعد تقدیم ملف  یضم موافقة نواب الجماعة الساللیة،  :8جواب

.جدید و تقییم السومة الكرائیة الجدیدة و موافقة الوصي على ذلك
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-اإلستغالالت الفالحیة-

ماھي طرق كراء األراضي الجماعیة؟:1سؤال
:یتم كراء األراضي الجماعیة عن طریق:1ابجو
وموضوع تنازلالجماعیةتطبق عملیة طلب العروض على األراضي:طلب العروض-

،أو فسخ، أو موضوع عدة طلبات من طرف المستثمرین
یھم األراضي المكتراة عن طریق السمسرة العمومیة أو طلب العروض التي :التراضي-

لم تأت بنتائج مثمرة بعد إجراء عملیتین، أو األراضي موضوع عقود اإلیجار التي انتھت مدة 
ضي التي تم التعرف علیھا حدیثا من صالحیتھا و التي تنص على تجدید اإلیجار، وكذا األرا

،طرف المستثمرین
ھذا النوع من كراء األراضي الفالحیة التي ال تتطلب إنجاز یھم: السمسرة العمومیة-

.مشاریع استثماریة أو التي تستغل في الزراعات الموسمیة

ق عن طریكراء أرض فالحیة جماعیة المكونة لملف ماھي الوثائق اإلداریة :2سؤال
؟التراضي

:2جواب
،طلب الكراء- 
،محضر موافقة المبدئیة لنواب الجماعة الساللیة المعنیة-
،تقریر السلطة المحلیة و محضر اللجنة اإلقلیمیة-
،البرنامج االستثماري-
.التصمیم الموقعي باإلحداثیات للعقار-

ماھي المدة الكرائیة؟ :3سؤال
.سنة) 30(سنوات و ) 03(الكرائیة مابین تتراوح المدة :3جواب

ماھي أنواع المغروسات و المزروعات  حسب مدة اإلیجار؟: 4سؤال
:4جواب

سنوات فتستغل ) 06(سنوات و) 03(بالنسبة لألراضي التي تتراوح مدة إیجارھا مابین -
،في الزراعات الموسمیة

سنة فإنھا ) 30(سنة و ) 12(ابین أما بالنسبة لألراضي التي تتراوح مدة إیجارھا م-
.تستغل في غرس الزیتون و النخیل و الحوامض و الوردیات

لماذا یتم شرط الضمانة البنكیة؟:5سؤال
.لتأمین إنجاز البرامج االستثماریة في المدة المتعھد بھا:5جواب

ماھو المعیار لمبلغ ھذه الضمانة و مدتھا؟ : 6سؤال
،ھكتار100بة للعقارات ذات مساحة أقل من بالنس%2-: 6جواب

.ھكتار100بالنسبة للعقارات ذات مساحة تساوي أو تفوق من 1%-
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كیف تتم استعادة الضمانة البنكیة؟:7سؤال
الید على الوصي لرفعتقوم لجنة تقنیة لمعاینة العقار و تعرض النتائج على :7جواب

إنجاز المشروع في المدة المحددة، الضمانة البنكیة في حالة

كیف یمكن الحصول على الدعم المالي النجاز المشروع ؟:8سؤال
یتم وضع الملف في الشباك الوحید التابع للمكتب الجھوي لالستثمار الفالحي :8جواب

. بالمنطقة

ھل یمكن تجدید عقد اإلیجار؟:9سؤال
ستة أشھر و تكوین ملف التجدید ) 06(ل نھایتھ بیمكن تجدید عقد اإلیجار قب:9جواب
.كامال

ھل یمكن تمدید مدة انجاز المشروع االستثماري؟:10سؤال
من الممكن تمدید انجاز المشروع االستثماري وذلك بناءا على طلب المعني :10جواب
.و موافقة سلطات الوصایةباألمر

مثال ) 69ظھیر (ة داخل المدار السقويراضي الواقعالكرائیة لألمدة الماھي :11سؤال
؟تارودانت، بني مالل، قلعة السراغنة

.سنوات تجدد لمرة واحدة ) 03(المدة الكرائیة بالنسبة لھذه األراضي ھي ثالث:11جواب

باالراضي المكتراة و التي تسبب المحیطة الغابویةھل یمكن قطع األشجار:12سؤال
؟اضرارا

. نواب الجماعة الساللیة  و موافقة الوصایةموافقةا بعدیمكن قطعھ:12جواب

؟لعقار بعد نھایة عقد اإلیجارھل یمكن بیع غلة ا:13سؤال
.یمكن بیع الغلة إدا كان المكتري السابق ھو الذي سھر على سقیھا و غرسھا:13جواب
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مصلحة المقـالع

ء عقار جماعي لفتح و استغالل مقلع؟المكونة لملف كراما ھي الوثائق :1سؤال

:1جواب
،طلب یحدد الغرض من كراء العقار و موقعھ ، إسم الجماعة الساللیة المالكة للعقار-
،موافقة نائب أو نواب الجماعة الساللیة-
،موافقة السلطة المحلیة-
،موافقة السلطة اإلقلیمیة-
،تصمیم موقعي للعقار موضوع طلب الكراء-
،للعقارcôtéتصمیم -
،محضر اللجنة اإلقلیمیة لتتبع المقالع-
،نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-
،سم المكتريإنموذج شیك بنكي في -
.نسخة من السجل التجاري و القانون األساسي بالنسبة للشركات- 

البحث أو استغالل الوثائق المكونة لملف كراء عقار جماعي الستغاللھ في ما ھي :2سؤال
المعادن؟

:2جواب
‘یحدد الغرض من كراء العقار و موقعھ ،إسم الجماعة الساللیة المالكة للعقارطلب -
،موافقة نائب أو نواب الجماعة الساللیة-
،موافقة السلطة المحلیة-
،موافقة السلطة اإلقلیمیة-
،تصمیم موقعي للعقار موضوع طلب الكراء-
،للعقارcôtéتصمیم -
،نسخة من رخصة البحث أو استغالل المعادن ساریة المفعول-
،نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-
،سم المكتريإنموذج شیك بنكي في -
،نسخة من السجل التجاري و القانون األساسي بالنسبة للشركات-

لع؟معاییر تحدید ثمن المتر المكعب بالنسبة للمقاما ھي :3سؤال
یحدد ثمن المتر مكعب طبقا لمعاییر تحددھا الوصایة و تراعي االثمنة المطبقة في :3جواب

.المنطقة

یتم معاییر تحدید ثمن الھكتار بالنسبة لالستغالل المعدني؟كیف :4سؤال
یحدد ثمن الھكتار طبقا لمعاییر تحددھا الوصایة و تراعي االثمنة المطبقة في :4جواب

المنطقة
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ما ھي الشروط المراعاة لقبول طلب تجدید عقد كراء المقالع؟:5ؤالس
:5جواب

،احترام كافة فصول عقد الكراء-
الخاص بالمقالع و كناش التحمالت 06/2010احترام بنود منشور الوزیر األول رقم -

،المرفق بھ
،أداء واجب الكراء و مقابل الكمیات اإلضافیة المستخرجة بانتظام-
.موافقة النواب و السلطات المعنیة و كدا سلطات الوصایة-

اإلجراءات التي یخضع لھا طلب كراء مقلع؟:6سؤال
:6جواب

،التوصل بالملف و  التأكد من توفره على جمیع الوثائق الضروریة و صالحیتھا-
یة، مدة ثمن المتر المكعب أو السومة الكرائ(دراسة الطلب مع اقتراح شروط الكراء -

،)األیجار، الكمیة المتعاقد بشأنھا
،دعوة المعني باألمر ألداء السومة الكرائیة و الضمانة البنكیة-
،انجاز عقد الكراء و توقیعھ من طرف المكتري-
.توقیع العقد من طرف الوصي على األراضي الجماعیة-

ل على عقد الكراء؟المدة التي تستغرقھا دراسة الملف إلى غایة الحصو:7سؤال
المدة التي تستغرقھا دراسة الملف تبقى رھینة باداء السومة الكرائیة و تقدیم :7جواب

.الضمانة البنكیة، إذ ال تتجاوز في حالة األداء أسبوعین

ما ھي الشروط الضروریة التي یجب أن تتوفر في الضمانة البنكیة لقبولھا؟:8سؤال
التي یجب أن تتوفر في الضمانة البنكیة ھي إسم الشروط الضروریة :8جواب

. المكتري،المبلغ و مدة صالحیة الضمانة التي یجب أن تطابق مدة عقد الكراء

ما ھو مبلغ الضمانة البنكیة ؟:9سؤال
.یساوي مقابل الكمیة المتعاقد بشأنھامبلغ الضمانة البنكیة :9جواب
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مصلحة اإلستغالالت التجارية و الصناعية

ھل تتوفر المصلحة على جرد للعقارات الجماعیة التي یمكن المطالبة بكرائھا :1سؤال
؟قصد استغاللھا في أغراض تجاریة،  صناعیة ،أو سیاحیة

محلیة لكراء عقار جماعي یتعین على الراغبین في ذلك ربط اإلتصال  بالسلطات ال:1جواب
.المعنیة لمعرفة العقارات الشاغرة الممكن استثمارھا

وبة لكراء عقار جماعي الستغاللھ في أغراض تجاریة،  لماھي الوثائق المط:2سؤال
؟صناعیة ،أو سیاحیة

لكراء عقار جماعي  بھدف استغاللھ في المجال الصناعي أو التجاري أو السیاحي  :2جواب
:ر تقدیم الوثائق التالیةیجب على المعني باألم

)شخص ذاتي ومعنوي(طلب المعني باألمر-
تصمیم موقعي باإلحداثیات یبین مساحة العقار المراد استغاللھ موقع ومنجز من طرف -

،مھندس مساح معترف بھ
برنامج االستثمار مفصل ومصحح اإلمضاء یتناول تقویم مالي جزئي وكلي لكل عملیة -

،ازھاعلى حدة ومدة إنج
،القانون األساسي والسجل التجاري إذا كان األمر یتعلق بطلب شركة-
،ولممثل الشركة) شخص ذاتي(نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -
،نمودج شیك بنكي-

:كما یتعین على السلطة المحلیة تھیئ الوثائق التالیة
،موافقة نواب الجماعة الساللیة المعنیة-
،یة والسلطة اإلقلیمیةرأي السلطة المحل-
،محضر اللجنة اإلداریة اإلقلیمیة للتقییم فیما یخص تحدید ثمن اإلیجار-
،رأي مصالح التعمیر-
.رأي الوكالة الحضریة المتواجد بدائرتھا العقار موضوع الطلب-

؟تم المطالبة بتقدیم الضمانة البنكیة لكراء عقار جماعي تلماذا :3سؤال
الھدف األساسي وراء المطالبة بتقدیم ھذه الضمانة ھو تأمین إنجاز المشروع إن :3جواب

.    االستثماري

؟ھل یمكن للمكتري المطالبة باسترجاع الضمانة البنكیة:4سؤال
بعد قیام لجنة مكونة من المصالح التقنیة بالعمالة تحت رئاسة السلطة المحلیة :4جواب

ة التأكد من إنجاز المشروع تقوم ھذه اللجنة بإعداد محضر معاینة بمعاینة العقار، وفي حال
یرفع إلى مصالح الوصایة قصد دراستھ واتخاذ القرار المناسب بشأن رفع الید عن الضمانة 

.المالیة
وفي حالة التأكد من كون المعني باألمرلم ینجز االستثمارات المتعھد بھا كلیا داخل اآلجال 

ستثماري فإن مبلغ الضمانة یصبح من حق الجماعة الساللیة مالكة المحددة في مشروعھ اال
.العقار
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ماھي المدة الكرائیة؟ :5سؤال
: المدة الكرائیة ھي: 5جواب

السیاحیة،بالنسبة للعقارات التجاریة و الصناعیة و عشرة سنةثمانیة -
ال ،للعقارات المخصصة لتثبیت أجھزة الھاتف النقتسع سنوات بالنسبة -
كمستودعات،سنوات بالنسبة للعقارات المستغلة ثالث-
.الربحیةالطاقة أعمدةو عشرون سنة  بالنسبة للعقارات المكتراة من اجل انجاز أربعة-

؟ماھي المعاییر المعتمدة في تحدید أثمنة الكراء:6سؤال
للجنة اإلقلیمیة للتقییم ، وكذا یتم تحدید السومة الكرائیة اعتمادا على محضر ا:6جواب

.األثمنة المعمول بھا بالمنطقة، و عنصر المقارنة مع ملفات أخرى تتعلق بنفس المشروع
وفي حالة التأكد من كون األثمنة المقترحة من طرف اللجنة اإلقلیمیة للتقییم ھزیلة فإنھ یتم 

لساللیة وتنمیة الرفع منھا من طرف الوصي، وذلك حفاظا على ممتلكات الجماعات ا
.مواردھا

؟یمكن للمكتري المطالبة باإلعفاء من الدیون المتراكمة علیھھل :7سؤال
.ال یمكن قبول مثل ھاتھ الطلبات  وذلك حفاظا على مصالح الجماعة المالكة:7الجواب

؟ھل یمكن تجدید عقد االیجارالمنتھیة صالحیتھ :8سؤال
واصلة استغالل العقار یتعین علیھ قبل انتھاء العقد بستة في حالة رغبة المكتري م:8جواب

أشھر تقدیم طلب تجدید عقد اإلیجار إلى مصالح الوصایة، ویبقى قبولھ رھین باحترام 
.المكتري لجمیع بنود العقد وتنفیذ برنامجھ االستثماري، وتسویة وضعیتھ المالیة

؟یرھل یمكن التنازل عن إیجار عقار لفائدة الغ:9سؤال
وحتى تتم الموافقة علیھا یجب التوصل بالملف الطلبات،بالنسبة لھذه النوعیة من :9جواب

وتنازل المكتري المحلیة،الكامل لھذا الطلب متضمنا لموافقة نواب الجماعة المالكة والسلطة 
وبعد موافقة . مع تسویة الوضعیة المالیة للعقار.لھلفائدة المتنازلعن استغالل العقار 

.الوصي یتم تحریر ملحق عقد إیجار باسم المتنازل لفائدتھ

؟أطول إلنجاز مشاریعھم االستثماریةالمكترین مدةھل یمكن منح :10سؤال
بالنسبة لمثل ھذه الطلبات فإنھ تتم مراسلة العمالة المعنیة لموافاتنا برأیھا الصریح :10جواب

یر المنجز في ھذا الصدد أن ھناك ما یؤكد وإذا ما تبین فعال من خالل التقر. بخصوص ذلك
صحة أقوال المكتري من تعرضھ إلكراھات وصعوبات أثناء إقامة مشروعھ اإلستثماري 

ویتم تحریر ملحق عقد إیجار في ھذا الشأن بعد ،فإنھ یتم منحھ مھلة إضافیة للقیام بذلك
.موافقة الوصي على ذلك

؟ییر نوعیة مشروعھ االستثماريھل یمكن للمكتري المطالبة بتغ:11سؤال
تتوصل المصلحة بالعدید من الطلبات في ھذا الصدد، بخصوص ھذه الطلبات :11جواب

تتم إحالتھا على األقالیم المعنیة قصد موافاتنا برأي نواب الجماعات المعنیة والسلطات 
د إیجار قق عوموافقة الوصي یتم تحریر ملح.التوصل بالموافقة علیھاالمحلیة بشأنھا، وبعد

.یتضمن نوعیة المشروع الجدید المراد إحداثھ
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ھل یحق للمكتري المطالبة بتغییر المساحة المكتراة أو مراجعة اإلحداثیات :12سؤال
؟بعقد اإلیجار األصليالمضمنة 

مرفقا بموافقة كل الجدیدة،یتعین على صاحب الطلب اإلدالء بتصمیم للمساحة :12جواب
سلطات الوصایةبعدعرض الملف على أنظار . ة المالكة، والسلطة المحلیةمن نواب الجماع

للموافقة وتحدید ثمن إیجار جدید خصوصا في حالة الزیادة في المساحة المستغلة فإنھ یتم 
.تحریر ملحق عقد  ایجار متضمنا للمساحة الجدیدة

؟ھل یحق للمكتري المطالبة  بتخفیض  السومة الكرائیة:13سؤال
یتم التوصل بالعدید من الملتمسات الرامیة إلى التخفیض من السومة الكرائیة، :13ابجو

بالنسبة لھذه الطلبات یالحظ أنھا غالبا ماتھم الملفات القدیمة والتي تم تجدیدھا بأثمنة كرائیة 
ھذه الطلبات . جدیدة مناسبة للظرف الحالي ، علما أنھا كانت تكترى بأثمنة جد متوسطة

ا یتم رفضھا لكون المصلحة تقوم بتحدید األثمنة مراعاة لكل جھة على حدة، وبوتیرة غالبا م
.تصاعدیة ، ومحاولة منھا تحدید سومة كرائیة موحدة

؟طلبات تغییر نوعیة المشروع من مشروع تجار إلى مشروع فالحي أو العكس:14سؤال
تعرض على أنظار السید العامل بالنسبة لھذه الطلبات یتم تھیئ ورقة معلومات:14جواب

المدیر، بعد التوصل برأي كل من السلطة اإلقلیمیة والمحلیة المعنیة ، ونواب الجماعة 
.بعد الموافقة على ذلك یتم إحالة الملف على المصلحة المختصة. الساللیة
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).شخص ذاتي أو معنوي(طلب كراء عقار جماعي :1الملحق رقم

).استغالل فالحي او مشروع خدماتي(برنامج االستثمــار:  2الملحق رقم 
ألغراض فالحیة ،(قرار نیابي حول كراء عقار جماعي :3الملحق رقم 

).خدماتي ، مقالع ، البحث عن المعادن
.تقریر السلطة المحلیة حول كراء عقار جماعي :    4الملحق رقم 
محضر اللجنة اإلقلیمیة المكلفة بدراسة كراء األراضي الجماعیة :5الملحق رقم 
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)مشروع فالحي(تصریح بالشرف : 9الملحق رقم  

محضر حول تتبع برنامج االستثمار قصد إرجاع الضمانة  : 10الملحق رقم 
) ألغراض فالحیة ،  خدماتي(

نماذج عقود اإلیجار:   11الملحق رقم 
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