
 1 

 المملكة المغربية        

 وزارة الداخلية

 عمالة إقليم....... 

 دائرة.......... 

 قيادة........ 
 التحمالت دفتــر 

 المتعلق بإجراء سمسرة عمومية 
 كائن بعقار مملوك للجماعة السالليةال .......منتوج.....للترخيص باستغالل 

 -------- 
بالوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر المتعلق  62.17بناء على القانون رقم 

 (،2019أغسطس   9) 1440ذي الحجة  7بتاريخ    1.19.115بتنفيذه الظهير الشريف رقم  
شأن  (، ب 2020يناير    9)   1441جمادى األولى    13الصادر بتاريخ    2.19.973وبناء على المرسوم رقم  

 ،المذكورتطبيق أحكام القانون 
   ................ منتوج للترخيص باستغالل سمسرة عمومية عن تنظيم  ........ عمالة إقليم.....تعلن  

               وفق ما يلي:
  :المادة األولى

لجماعة  ل  تابعالمتواجد بالعقار ال   منتوج................الترخيص باستغالل  يتم عن طريق السمسرة العمومية  
  الداخلية. الممثلة من طرف الوصي عنها وزير. …….....…الساللية 

  : 2المادة  
  .....إقليم..، .......،دائرة...الكائن بالعقار الواقع بقيادة .....  .......منتوجاالستغالل على  تنصب عملية  

   .حتوياتهمأنه عاينه وتعرف على  المشارك في السمسرةيصرح الذي 
 :   3المادة 

 ( سنوات .3في ثالث ) باستغالل المنتوج المشار إليهحددت مدة الترخيص 
 : 4المادة 

العمومية   السمسرة  إجراء  ....سيتم  الساعة  ......./..... /يوم    .............بمقر.............على 
 ...........  إقليم

 :5المادة 
 تتكون من: يتم إجراء السمسرة العمومية من طرف لجنة  

 ، رئيسا السلطة المحلية، -
 ، ممثل قسم الشؤون القروية بالعمالة أو اإلقليم -
 ، ممثل سلطة الوصاية عند االقتضاء -
 ،نائب أو نواب الجماعة الساللية المعنية -
 . ، عند االقتضاءممثلين عن المصالح الالممركزة المعنية -
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 :  6المادة 
 : المشاركة من ملفيتكون 

 هذا مؤشر على جميع صفحاته وموقع ومصادق عليه في الصفحة األخيرة.   التحمالت دفتر  -
 .للمشارك في السمسرةلتعريف الوطنية ل بطاقةالنسخة من  -

 نيابة عن الغير أن يدلي للجنة بوكالة تثبت ذلك.  السمسرةى كل من تقدم للمشاركة في ويجب عل
 :7المــادة 
 في بداية السمسرة. ، ويحدد مبلغ المزايدة السمسرةفي اإلعالن عن إجراء فتتاحي الثمن االيحدد 

 :8المــادة 
زايد عند انصرام  تعلى آخر م  السمسرةفي دقيقة واحدة، ويبقى للجنة الخيار في إرساء    تحدد مدة المزايدة 

 هذه المدة أو تمديدها لمدة دقيقة أخرى. 
 :9المــادة 
 .السمسرة على المتزايد الذي قدم أعلى عرض ترسو 

متساوية لإلعالن    إمكانيةإذا وقعت مزايدات متساوية في وقت واحد من عدة أشخاص وتوفرت لهم   
فإذا لم تتحقق زيادة جديدة،   ،عن رسو المزايدة عليهم تعاد السمسرة بين هؤالء األشخاص دون غيرهم

 تجرى القرعة بينهم على الكيفية التالية: 
تؤخذ أوراق من نفس الشكل واللون والحجم، خالية من أية عالمة مميزة ويسجل على كل واحدة منها   

ثم تطوى األوراق جميعها بشكل مماثل وتودع في وعاء ثم تحرك، ويسحب رئيس   زايد المعني،تاسم الم
زايد الوارد اسمه فيها، الفائز المؤقت الذي رست عليه ت اللجنة من هذا الوعاء ورقة واحدة حيث يعتبر الم

 السمسرة. 
 :   10المــادة 

فتتاحي، وفي هذه الحالة يمكن للجنة  إذا لم تقـدم على األقل زيادة واحدة فوق الثمن اال  تتم السمسرة ال 
 لمزايدة بثمن افتتاحي جديد تحدده.اإعادة 

  :   11المــادة 
 المتزايدين. السمسرة إذا تبين لها وقوع تواطؤ بين   إيقافيبقى للجنة الحق في  

  : 12المــادة 
 يستثنى من المشاركة في السمسرة:  

 عيد الوطني، كل من كان بذمته دين لجماعة ساللية على الص -
 أو بواسطة الغير.سواء بصفة شخصية السمسرة لجنة أعضاء  -

 :  13المــادة 
ى هذا الثمن ويضاف إل  ،المنتوج خالل سنةاستغالل  على أساس ثمن    السمسرة  أثناء  ض و يتم تقديم العر  

 .منه لتغطية الصوائر اإلدارية 15%نسبة  
 . دفعـة واحدة اإلجمالييؤدى المبلغ و  



 3 

 
 المــادة 14 :

يقدم الفائز المؤقت الذي رست عليه السمسرة لرئيس اللجنة شيكا بنكيا باسم وزير الداخلية، يتعلق بأداء  
 التي تمثل واجب الصوائر اإلدارية.% 15باإلضافة إلى نسبة   المبلغ الذي رست به السمسرة

 
 المــادة 15 :

.مصالح الوصاية قصد البت فيهيحال ملف السمسرة العمومية على   
 : 16المادة  

صرف الشيك البنكي المقدم من طرفه، لفائدة   عالن عن نتائجها يتمبعد اإل   بالسمسرةفي حالة تنازل الفائز   
 الحق في المطالبة باسترجاعه او التعويض عنه.  له، دون ان يكون ةالمالك الجماعة الساللية

 
 المــادة 17 :

الشخص    بإخبار  أو السلطة المحلية  ، تقوم مصالح العمالةنتيجة السمسرةفي حالة موافقة الوصاية على  
قصد توقيعه وإعادته إلى اإلدارة داخل أجل  ع العقد  و وتسلم إليه مشر ،  الموافقةهذه  ب  الذي رست عليه السمسرة

يوما من تاريخ تسلمه له، وفي حالة انصرام هذا األجل دون التوقيع على العقد وإعادته تعتبر    30ال يتعدى  
المالكة، وال يحق  الساللية  حقا مكتسبا لفائدة الجماعة    المبلغ المؤدىبقى  يملغاة و   االستغاللالموافقة على  

 .  السمسرةالمطالبة بأي تعويض، ويبقى للوصاية حق التصرف في العقار موضوع  ةللمشارك في السمسر 

 
الذي يتضمن  ويعاد إليه الشيك  يتم إخبار المعني باألمر    موافقة الوصاية على نتيجة السمسرةوفي حالة عدم  

 . مقابل توقيعه على وصل االستالمثمن االستغالل مع المصاريف، 
 : 18 المادة 

 : الشخص الذي رست عليه السمسرة بما يلييلتزم  

 . المواد الواردة في دفتر التحمالت وفي العقد تنفيذ جميع -1

  موافقة كتابية الحصول على  السمسرة دون العقار موضوع عن كليا أو جزئيا  للغير التخلياالمتناع عن -2

 مصالح الوصاية. طرف  ومسبقة من ةصريح

  وفق الطرق المناسبة وصيانتها وجني المنتوج  االعتناء بالنباتات واألشجار موضوع الترخيص باالستغالل   -3

المحافظة على العقار الذي توجد به هذه كما يجب  السلطة المحلية،  لتعليمات  طبقا  وكل ذلك    لكل صنف،

العقد أو بحسب مقتضيات عد له بحسب طبيعته أ في غير الغرض الذي  هاستعمالر وعدم االنباتات واألشج

 .ودفتر التحمالت 
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 احترام جميع أنشطة الساكنة المقيمة بالعقار دون تغييرها أو المساس بها. -4

لمراقبة اللجنة االقليمية المختصة أو لمراقبة الفرق التقنية    موضوع السمسرة الموافقة على اخضاع العقار  -5

 الغرض.  التابعة لمصالح العمالة أو الوصاية أو من تنتدبه لهذا

الجهة  لإلستغالل من المصالح المعنية، مع اعتبار    والتقنية الالزمةالحصول على كافة الرخص اإلدارية  -6

 معني باألمر. عن عدم تسليم هذه الرخص لل المالكة غير مسؤولة

 إعطاء األسبقية في التشغيل ألعضاء الجماعة الساللية المالكة للعقار.-7

خالل مدة العقد،    المرخص له باالستغالل الذين سيتم تشغيلهم من طرفضمان جميع حقوق العمال -8

 تخدميه. مسو  المرخص له باالستغاللمسؤولة عن أي نزاع قد ينشأ بين  الجهة المالكة غيرمع اعتبار 

إفراغ العقار من العمال بمجرد انتهاء مدة العقد أو فسخه أو تخليه عن استغالل العقار، على اعتبار أن -9

 وليس العقار.  المرخص له باالستغالليتبعون العمال 

إفراغ االماكن بمجرد انتهاء العقد أو فسخه أو انهائه ألي سبب من االسباب، من شخصه وأمتعته وكل   -10

 مقيم باسمه تحت طائلة مطالبته بالتعويض.

التقنية   -11 وتجهيزاته  بنشاطه  القيام  الناتجة عن  المدنية  بشأن مسؤوليته  التأمين  لدى شركات  االشتراك 

ومستخدميه، باإلضافة إلى األضرار التي يمكن أن تلحق بتجهيزاته التقنية أو بالمحصول و المنتوج بما فيها  

 القوة القاهرة والحادث الفجائي.

انت طبيعتها، الجاري بها العمل حاليا أو تلك التي ستفرض  تحمل جميع الضرائب والرسوم، كيفما ك  -12

، مع  العقد بالخاصة  باإلضافة الى مصاريف التسجيل والتمبر    السمسرةمستقبال والمتعلقة بالعقار موضوع  

 اإلدالء سنويا بالتصريحات القانونية المتعلقة بالضرائب والرسوم.

، مع اخبار  موضوع السمسرةاللجوء الى المحاكم المختصة ضد كل محتل أو مترامي على العقار -13
  .بأي ضمان أو طلب تعويض  الجهة المالكةمصالح الوصاية كتابة، وال يحق له الرجوع على 
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 :  91 المادة
إال بحضور السلطة المحلية المعنية و حضور ممثل عن المصالح    المنتوجاستغالل    فيبدء  الال يجوز  

االقليمية المختصة و يتم تحرير محضر في الموضوع يوقع كذلك من طرف المستغل أو من ينوب عنه  
 شريطة حصوله على توكيل.

 :  20المادة  
  على نتيجة السمسرة الموافقة النهائية    إال بعد   المنتوج موضوع السمسرةاستغالل  و   حيازة  ال يسمح بالبدء في

ستخالص جميع الواجبات والمستحقات والحصول على ترخيص من السلطة وا  مصالح الوصايةمن طرف  
 المحلية المعنية.  

 المادة 21 :
على جميع مواد هذا الدفتر ويلتزم بالتقيد بها.  في السمسرة يوافق المشارك  

 
 ...............بتاريخ

 
 في السمسرة مصادق عليه  توقيع المشارك

 


