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Dahir du 1 er Juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine public
(BO du 10 Juillet 1914).

Instruction du 13 mars 1917 relative au domaine public (mise à
jour le 25 février 1925)

13 MARS 1917
INSTRUCTION DU 13 MARS 1917 RELATIVE AU
DOMAINE PUBLIC (mise à jour le 25 février 1925)
EXTRAIT
II- Domaine public délimité

Les limites du domaine public sont régulièrement fixées :
1 ) Soit par arrêté pris dans les conditions fixées par le titre 1er du dahir du 16 avril 1914 sur
les alignements, etc. (arrêté viziriel portant reconnaissance de routes, pistes, etc. et fixant leur
largeur;)
2) soit par un arrêté viziriel rendu après enquête publique sur la proposition du
Directeur Général des Travaux Publics, par application de l'article 7 du dahir du 1er juillet
1914 précité ,
Lorsqu'une délimitation régulière a eu lieu et a été définitivement homologuée (1), aucun
bornage d'immatriculation ne peut empiéter sur cette délimitation administrative (2).
Le service de la conservation de la propriété foncière est tenu au courant par la direction
générale des travaux publics des délimitations effectuées comme il est dit au 2  نci-dessus par
le dépôt dans ses bureaux d'un tirage du plan de délimitation. Il en fait mention sur ses cartes
ou plans de repérage; il est donc facile d'en tenir compte .
En ce qui concerne les routes et pistes reconnues, les arrêtés viziriels qui en font l'objet sont
publiés au Bulletin Officiel du Protectorat avec le tableau des largeurs d'emprise .

III- Domaine public non délimité :

Tout bornage d'immatriculation doit, en principe, exclure de la propriété les portions du
domaine public dont l'existence est révélée au cours de cette opération .
Lorsque l'Administration des travaux publics n'est pas représentée à un bornage
d'immatriculation, les agents du service foncier doivent s'efforcer de faire respecter les limites
du domaine public .

Obligatoirement, si le requérant s'y oppose, le bornage a lieu suivant ses indications, mais il
convient de consigner au procès-verbal toutes mentions utiles, relatives à l'incident soulevé en
relatant la consistance exacte de laportion du domaine public englobée dans la propriété .
Si un agent des travaux publics est présent, sa revendication est consignée avec tous
les détails utiles sur l'annexe au procès-verbal, et le bornage de la parcelle revendiquée est
effectué, s'il y a lieu, au même titre que toutes les revendications faites sur le terrain .
Dans le cas où il paraît difficile d'exclure de la propriété certaines parcelles du domaine
public, à raison, par exemple, de l'imprécision trop grande de leurs limites ou de leur situation
juridique, il y a lieu, en prévenant les intéressés, d'inscrire toutes réserves utiles au procèsverbal, afin de constituer, sur la propriété, au moins une servitude publique pouvant être
précisée ultérieurement par une délimitation régulière effectuée par les soins du service des
travaux publics. Les objections formulées par le requérant ou les tiers à ce sujet, sont
mentionnées au procès-verbal ou sur une annexe .
Ces portions du domaine public sont, en tous cas, nettement figurées au croquis et au plan .
Il convient, au surplus, de s'inspirer, suivant les circonstances, des règles générales ci-après :

1) -Rivage de la mer

Lorsque la limite des plus hautes eaux n'a pas été fixée administrativement, elle peut être
reconnue approximativement d'après l'aspect général du rivage et les renseignements
recueillis sur place; la limite atteinte par les eaux ordinaires est marquée souvent par un
changement de la pente et de la nature du sol : fin de la plage de sable, pied de la dune,
origine de la végétation etc... Les plus hautes mers d'équinoxe s'élèvent, en général,
sensiblement au delà de cette limite .
C'est à compter de la limite des hautes mers de plus fort coefficient que doit être mesurée la
zone de 6 mètres réservée au domaine public .

Circulaire conjointe du Ministère de l’Equipement et du
Transport et Ministère d’Intérieur n°6205 du 16 mai 2011 relative
à la délimitation du DPM.

المملكـة المغربيـة
وزارة التجهيز والنقل

وزارة الداخلية

بتاريخ
دورية مشتركة رقم
لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل
إلى
ـ السادة والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم المتوفرة على واجهة بحرية
ـ السادة المديرين الجهويين واإلقليميين للتجهيز والنقل بالجهات والعماالت
واألقاليم المتوفرة على واجهة بحرية
الموضوع :بخصوص تحدٌد الملك العمومً البحري.
المرفقات - :دلٌل عملً لمسطرة تحدٌد الملك العمومً البحري.
 نموذج لبرنامج العمل.سالم تام بوجود موالنا اإلمـام دام له النصر والتمكين،
وبعدٌ ،شكل الملك العمومً البحري أحد أهم مكونات األمالك العامة للدولة،
خاصٌتها المشتركة أنها موضوعة رهن إشارة العموم إما بصفة مباشرة كالشواطئ أو
بصفة غٌر مباشرة عن طرٌق مرافق عامة كالموانئ ،كما أحاطها المشرع بحماٌة خاصة
تتجلى أساسا فً عدم قابلٌة هذه األمالك للتفوٌت أو الحجز أو التملك عن طرٌق التقادم.
وٌمثل الملك العمومً البحري رهانا ذا أهمٌة كبرى بالنسبة للنسٌج االقتصادي
واالجتماعً ،وذلك العتباره قبلة لعدد كبٌر من المصطافٌن ولما ٌتٌحه من فرص للرفع من
حجم وجاذبٌة االستثمارات المنجزة بجواره.
غٌر أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف وزارة التجهٌز والنقل بتنسٌق مع
الهٌئات والقطاعات الحكومٌة المعنٌة لحماٌة الملك العمومً البحريٌ ،الحظ أن هذا الملك
أصبح عرضة لمجموعة من االختالالت تتجلى أساسا فً تنامً ظاهرة االستغالل غٌر
القانونً ومحاولة السطو واالعتداء على حرمته وحدوده ،وما ترتب عن ذلك من انعكاسات
سلبٌة على رونق وجمالٌة وبٌئة الساحل.

أمام هذه الوضعٌة ،بات من الضروري تكثٌف التنسٌق وتظافر جهود جمٌع الهٌئات
و القطاعات الحكومٌة المعنٌة لإلسراع فً استكمال عملٌات تحدٌد الملك العمومً البحري
عبر وضع خطة عمل ناجعة لحماٌة هذا الملك وتحصٌن حدوده وفق األسس والضوابط
القانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل ،حتى ٌضطلع بدوره فً تحقٌق التنمٌة المنشودة.
وتهدف هذه الدورٌة المشتركة إلى توضٌح المسطرة اإلدارٌة المتبعة لتحدٌد الملك
العمومً البحري مع وضع برنامج عمل لتسرٌع وتٌرة التحدٌد .
أوال :مسطرة إجراء البحث العمومي
قبل إجراء البحث العمومً ٌتعٌن على السادة المدٌرٌن الجهوٌٌن واإلقلٌمٌٌن السهر
على تجسٌد حدود الملك العمومً البحري المقترحة بعالمات مؤقتة واضحة المعالم.
وٌتم إجراء البحث العمومً بناء على قرار لوزٌر التجهٌز والنقل ٌتخذ طبقا
لمقتضٌات المادة  7من الظهٌر الشرٌف الصادر فً  7شعبان  2331الموافق لفاتح ٌولٌوز
 2921المتعلق باألمالك العامة كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه؛ وٌعٌن هذا القرار على الخصوص
ما ٌلً:
* السلطة المحلٌة المشرفة على البحث؛
* تارٌخ افتتاح وانتهاء مدة البحث ومكان إجرائه؛
* أعضاء اللجنة اإلدارٌة الموضوعة تحت رئاسة السلطة المحلٌة والمكلفة
بدراسة نتائج البحث العمومً.
وإلنجاز عملٌة البحث العمومً ،فإنه ٌتعٌن على السادة المدٌرٌن الجهوٌٌن
واإلقلٌمٌٌن للتجهٌز والنقل القٌام بما ٌلً:
 .2إٌداع ملف البحث العمومً ،المكون من الوثائق المبٌنة فً الدلٌل المرفق
بهذه الدورٌة ،لدى مصالح العمالة أو اإلقلٌم التابع لدائرة نفوذها مقطع الملك
العمومً موضوع عملٌة التحدٌد على األقل عشرٌن )ٌ (20وما قبل التارٌخ
المحدد الفتتاح البحث والتً تقوم بإحالته فورا على السلطة المحلٌة المشرفة
على البحث.
 .1إٌداع نسخة من قرار إجراء البحث العمومً مرفقا بالتصامٌم والئحة
إحداثٌات الحدود لدى كل من كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائٌة المختصة،
والمحافظة على األمالك العقارٌة والرهون ،ومصلحة المسح العقاري
والخرائطٌة وكذا بمصالح الوكالة الحضرٌة التابع لنفوذهم الترابً مقطع الملك
العمومً البحري ،موضوع عملٌة التحدٌد.

كما ٌتعٌن على السلطة المحلٌة ،الواقع بنفوذها الترابً المقطع موضوع التحدٌد،
اتخاذ اإلجراءات التالٌة:
 .2وضع نسخة من قرار افتتاح البحث والتصامٌم المرفقة به وكذا الئحة إحداثٌات
الحدود المقترحة للملك العمومً البحري رهن إشارة العموم بمكاتبها لإلطالع
علٌها؛
 .1فتح سجل المالحظات لتلقً تصرٌحات وتعرضات من ٌهمهم األمر ،وذلك طٌلة
فترة البحث البالغة مدتها شهرا واحدا ،مع ترقٌمه وتوقٌع صفحتٌه األولى
واألخٌرة؛
 .3لصق اإلعالن عن افتتاح البحث فً األماكن المخصصة لذلك طٌلة فترة البحث
مع العمل على ضمان إشهار واسع لهذا اإلعالن بكافة الوسائل واألماكن ،وخاصة
بمقر الجماعة الحضرٌة أو القروٌة المعنٌة؛
 .1عقد اجتماع اللجنة اإلدارٌة المذكورة داخل أجل ال ٌتعدى خمسة عشر)ٌ (15وما
الموالٌة لتارٌخ انتهاء مدة البحث ،من أجل دراسة المالحظات المضمنة فً سجل
المالحظات وإبداء الرأي بخصوصها .وإن اقتضى الحالٌ ،مكن لها االنتقال إلى
عٌن المكان للنظر فً المالحظات المقدمة؛
 .5إعداد محضر اجتماع اللجنة اإلدارٌة والسهر على توقٌعه من طرف أعضائها؛
 .6إرجاع ملف البحث العمومً كامال مشفوعا بأصل محضر اللجنة اإلدارٌة إلى
المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل المعنٌة ،وذلك داخل أجل ال ٌتجاوز
عشرٌن )ٌ (20وما الموالٌة لتارٌخ انعقاد اجتماع اللجنة.
وفور توصل المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل بملف البحث العمومً،
ٌتعٌن علٌها إحالته على مدٌرٌة الموانئ والملك العمومً البحري داخل أجل ال ٌتجاوز
خمسة عشر)ٌ (15وما مشفوعا برأٌها وباقتراحاتها حول المالحظات والتعرضات التً قد
تثار ضد مشروع التحدٌد.
ثانيا :مسطرة إشهار مرسوم التحديد
ٌتعٌن على السادة المدٌرٌن الجهوٌٌن أو اإلقلٌمٌٌن للتجهٌز والنقل فور صدور
مرسوم التحدٌد بالجرٌدة الرسمٌة إٌداع نسخة منه رفقة نموذج شهادة اللصق مباشرة لدى
السلطة المحلٌة التً أشرفت على البحث العمومً ،قصد لصق مرسوم التحدٌد الصادر
بالجرٌدة الرسمٌة باألماكن المخصصة لذلك لمدة ستة ) (6أشهر لتمكٌن من ٌهمهم األمر
بإبداء مالحظاتهم وتعرضاتهم؛ مع العمل على ضمان إشهار واسع لعملٌة اللصق بكافة
الوسائل واألماكن ،وخاصة بمقر الجماعة الحضرٌة أو القروٌة المعنٌة.

كما تقوم السلطة المحلٌة بإرجاع شهادة اللصق إلى المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة
للتجهٌز والنقل داخل أجل أقصاه عشرة ) (10أٌام الموالٌة لتارٌخ انتهاء المدة المخصصة
إلشهار مرسوم التحدٌد ،والتً تحٌلها بدورها على مدٌرٌة الموانئ والملك العمومً البحري
داخل أجل ال ٌتعدى عشرة ) (10أٌام الموالٌة لتارٌخ توصلها بها.
ثالثا :تجسيد الحدود
بعد استكمال مسطرة تحدٌد الملك العمومً البحري ،تقوم المدٌرٌة الجهوٌة أو
اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل باإلجراءات التالٌة :
 وضع األنصاب النهائٌة قصد تجسٌد حدود الملك العمومً البحري والسهر على
صٌانتها والمحافظة علٌها من كل إتالف أو تكسٌر.
 إٌداع لدى كل من المحافظة على األمالك العقارٌة والرهون ومصلحة المسح العقاري
والخرائطٌة ملفا متضمنا لمرسوم التحدٌد والتصامٌم وشهادة اإلدراج فً سجل
الممتلكات العامة للدولة ،قصد تجسٌد حدود الملك العمومً البحري على الخرٌطة
الطبوغرافٌة للمنطقة ).(mappe cadastrale
 توجٌه نسخة من مرسوم التحدٌد إلى كل من الوكالة الحضرٌة والسلطة المحلٌة
المشرفة على البحث وكذا الجماعة الحضرٌة أو القروٌة المعنٌة.
رابعا :برنامج عمل لتسريع عملية التحديد
بلغت نسبة تحدٌد الملك العمومً البحري على الصعٌد الوطنً إلى نهاٌة سنة 1222
ما ٌقارب  % 13من الطول اإلجمالً للشرٌط الساحلً ،مع العلم أن نسبة التحدٌد التقنً
بلغت ما ٌفوق .% 98
ورغبة فً استكمال عملٌة تحدٌد هذا الملك فً أفق سنة ٌ ،1221تعٌن على السادة
المدٌرٌن الجهوٌٌن واإلقلٌمٌٌن للتجهٌز والنقل إعداد برنامج عمل لسنتً  1222و،1221
وذلك بتنسٌق تام مع السادة الوالة والعمال المعنٌٌن وكذا مع المصالح المركزٌة لوزارة
التجهٌز والنقل وفق النموذج المرفق بهذه الدورٌة وااللتزام بتنفٌذه داخل األجل المحدد.
خامسا :إحداث آليات األجرأة
وسعٌا إلى ضمان شروط نجاح هذه العملٌة ،فإنه تقرر إحداث لجنة مشتركة على
الصعٌد المركزي ولجن إقلٌمٌة.
 .1اللجنة الوزارية المشتركة :تحدث هذه اللجنة تحت رئاسة السٌدٌن الكاتبٌن العامٌن
لوزارة الداخلٌة ووزارة التجهٌز والنقلٌ ،عهد إلٌها القٌام بما ٌلً:
ـ دراسة وتتبع التقارٌر الدورٌة الواردة من العماالت واألقالٌم،

ـ وضع اآللٌات الكفٌلة بحماٌة الملك العمومً البحري وتتبع عملٌات التحدٌد.
 .2اللجن اإلقليمية :توضع تحت رئاسة السادة والة الجهات وعمال العماالت واألقالٌم
المتوفرة على واجهة بحرٌة ،وتضم فً عضوٌتها ممثلً المصالح الخارجٌة التالٌة :
 .2ممثل عن المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل،
 .1رؤساء الجماعات المعنٌة أو من ٌمثلهم،
 .3ممثل عن الوكالة الحضرٌة،
 .1ممثل عن دائرة أمالك الدولة،
 .5ممثل عن المحافظة على األمالك العقارٌة والرهون،
 .6ممثل عن مصلحة المسح العقاري والخرائطٌة،
 .7ممثل عن المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات ومحاربة التصحر.
وتضطلع هذه اللجن بالمهام التالٌة:
ـ

السهر على احترام الجدولة الزمنٌة المحددة لعملٌات التحدٌد ،

ـ

إعداد تقارٌر على رأس كل ثالثة أشهر وإحالتها على اللجنة الوزارٌة المشتركة،

ـ العمل على فرض احترام حدود الملك العمومً البحري،
ـ

السهر على حماٌة هذا الملك من كل االحتالالت غٌر المشروعة ،طبقا للقوانٌن
الجاري بها العمل.

وتؤمن المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل مهام مقرر اللجنة.
ونظرا لألهمٌة التً ٌكتسٌها هذا الموضوع ،فإنه ٌرجى من السادة والة الجهات
وعمال العماالت واألقالٌم ومن السادة المدٌرٌن الجهوٌٌن واإلقلٌمٌٌن للتجهٌز والنقل السهر
على تنفٌذ محتوٌات هذه الدورٌة بالحزم المطلوب ،كل فً مجال اختصاصه ،وتكثٌف
التنسٌق والتعاون مع كافة المصالح الخارجٌة ،خاصة مع المحافظة على األمالك العقارٌة
والرهون ومصلحة المسح العقاري والخرائطٌة ،ألجل تسرٌع إنجاز عملٌة التحدٌد واحترام
اآلجال المحددة وفق برنامج العمل المسطر لها على صعٌد العمالة أو اإلقلٌم ،مع اتخاذ ما
ٌلزم من تدابٌر لفرض احترام الملك العمومً البحري فً إطار القوانٌن المنظمة له
والقوانٌن ذات الصلة.

والسـالم
وزيـر الداخلية

وزيـر التجهيز والنقل

دليل عملي لمسطرة تحديد الملك العمومي
البحري
تجد مسطرة تحدٌد الملك العمومً البحري أساسها القانونً فً المادة  7من
الظهٌر الصادر فً فاتح ٌولٌوز  2921المتعلق باألمالك العامة.
وتهدف هذه العملٌة إلى ضبط حدود ومكونات الوعاء العقاري لهذا الملك
لتمٌٌزه عن األمالك المجاورة له ،وبالتالً تحصٌنه من كل استغالل أو سطو قد ٌطاله
بصفة غٌر قانونٌة.
وتتم هذه المسطرة وفق المراحل التالٌة :
 .Iإعداد الملف التقني
ٌقوم المدٌر الجهوي أو اإلقلٌمً للتجهٌز والنقل بإعداد الملف التقنً المتعلق
بمقطع الملك العمومً البحري المراد تحدٌده والمتضمن للوثائق التالٌة:
.2

.1

.3

.1

مذكرة تقديمية لمشروع التحديد :تتناول هذه المذكرة المعلومات األساسٌة
الخاصة بعملٌة التحدٌد بما فً ذلك اسم المنطقة أو المقطع موضوع التحدٌد،
طوله ومراجع الوتد األول واألخٌر ،إضافة إلى األسباب التً استوجبت عملٌة
التحدٌد ودورها فً حماٌة الملك العمومً البحري.
تصاميم التحديدٌ :تم إعدادها من طرف مهندس طبوغرافً أو مكتب دراسات
مختص بطلب وتوجٌه من اإلدارة ،حٌث ٌتم إبراز الحدود المقترحة للملك
العمومً البحري بلون ممٌز وكذا تبٌان حدود العقارات المتداخلة معه أو
المتواجدة فوقه أو بجواره.
الالئحة التجزيئية ) :(état parcellaireتوضح الوضعٌة العقارٌة لألمالك
المتداخلة معه أو المتواجدة فوقه أو بجواره (محفظة ،فً طور التحفٌظ أو غٌر
محفظة) ،مراجع الرسوم العقارٌة ومطالب التحفٌظ إن وجدت ،مساحة األمالك
المتواجدة فوقه أو المتداخلة معه ،هوٌة وعناوٌن المالك وكذا كل المعطٌات
المتعلقة بهذه األمالك .
الئحة إحداثيات الحدود (.) Y،X

ٌقوم المدٌر الجهوي أو اإلقلٌمً للتجهٌز والنقل بإرسال هذا الملف إلى مدٌرٌة
الموانئ والملك العمومً البحري قصد دراسته ومباشرة مسطرة البحث العمومً.
 .IIإعداد ملف البحث العمومي

بعد دراسة الملف التقنً ،تقوم مدٌرٌة الموانئ والملك العمومً البحري بما ٌلً:
* إحالة ملخص قرار إجراء البحث العمومً على المطبعة الرسمٌة قصد نشره
بالجرٌدة الرسمٌة (نشرة اإلعالنات القانونٌة والقضائٌة واإلدارٌة)؛
* إرسال ملف البحث العمومً إلى المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل
قصد إٌداعه لدى مصالح العمالة أو اإلقلٌم التابع لنفوذها مقطع الملك العمومً
موضوع عملٌة التحدٌد على األقل ٌ 12وما قبل التارٌخ المحدد الفتتاح البحث
العمومً .وٌتكون هذا الملف من الوثائق التالٌة:
 .2قرار إجراء البحث العمومًٌ :تم توقٌعه من طرف وزٌر التجهٌز والنقل
أو من ٌنوب عنه ،متضمنا المعلومات التالٌة  :السلطة المحلٌة المشرفة
على البحث العمومً ،تارٌخ افتتاح وانتهاء البحث العمومً ومكان
إجرائه وتركٌبة اللجنة اإلدارٌة المكلفة بدراسة نتائج هذا البحث.
 .1تصامٌم التحدٌد (مقٌاس  )2/1222مع الئحة إحداثٌات الحدود.
 .3سجل المالحظات.
 .1نموذج من شهادة فتح سجل المالحظات.
 .5نموذج من شهادة الوضع والنشر.
 .6نسخة من إعالن بافتتاح البحث.
 .IIIمسطرة البحث العمومي
تقوم السلطة المحلٌة المشرفة على البحث العمومً باإلجراءات التالٌة :
 .2وضع نسخة من قرار افتتاح البحث العمومً و التصامٌم المرفقة به وكذا الئحة
إحداثٌات الحدود المقترحة للملك العام البحري رهن إشارة العموم.
 .1فتح سجل المالحظات لتلقً تصرٌحات وتعرضات من ٌهمهم األمر طٌلة فترة
البحث البالغة مدتها شهرا واحدا ،مع ترقٌمه وتوقٌع صفحتٌه األولى واألخٌرة.
 .3لصق اإلعالن عن افتتاح البحث العمومً فً األماكن المخصصة لذلك طٌلة
فترة البحث مع العمل على ضمان إشهار واسع لهذا إلعالن بكافة الوسائل
واألماكن ،وخاصة بمقر الجماعة الحضرٌة أو القروٌة المعنٌة.
 .1عقد اجتماع اللجنة اإلدارٌة المذكورة داخل أجل الٌتعدى ٌ 25وما الموالٌة
لتارٌخ انتهاء مدة البحث .وتتكون هذه اللجنة من:
 السلطة المحلٌة رئٌسا،
 رئٌس الجماعة المعنٌة أو من ٌمثله،
 ممثل عن دائرة أمالك الدولة،







ممثل عن المحافظة على األمالك العقارٌة والرهون،
ممثل عن مصلحة المسح العقاري والخرائطٌة،
ممثل عن المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات ومحاربة التصحر،
ممثل عن المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل،
ممثل عن الوكالة الحضرٌة.

وٌمكن لرئٌس اللجنة استدعاء ممثل عن المصالح الخارجٌة للقطاعات الحكومٌة
الوصٌة أو التً تدبر األمالك المجاورة لحدود الملك العمومً البحري موضوع عملٌة
التحدٌد (األوقاف والشؤون اإلسالمٌة ،الثقافة ،ممثل عن العمالة أو اإلقلٌم بالنسبة
ألراضً الجماعات الساللٌة ،الخ).
وتبدي هذه اللجنة رأٌها حول المالحظات والتعرضات المحتملة والمثارة ضد
مسطرة التحدٌد ،وإن اقتضى الحال تقوم بمعاٌنة الحدود المقترحة للمقطع موضوع
عملٌة التحدٌد.
 .5إنجاز محضر اجتماع اللجنة اإلدارٌة وتوقٌعه من طرف أعضائها.
 .6إرجاع ملف البحث العمومً إلى المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل،
تحت إشراف مصالح العمالة أو اإلقلٌم المعنً ،وذلك داخل أجل الٌتعدى 12
ٌوما الموالٌة لتارٌخ انعقاد اجتماع اللجنة .وٌتضمن هذا الملف الوثائق التالٌة:
 أصل محضر اللجنة اإلدارٌة؛
 أصل سجل المالحظات موقع من طرف السلطة المحلٌة المشرفة على
البحث؛
 شهادة فتح سجل المالحظات موقعة من طرف السلطة المحلٌة المعنٌة؛
 شهادة الوضع والنشر موقعة من طرف السلطة المحلٌة المعنٌة.
تقوم المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل بإرسال ملف البحث العمومً
إلى مدٌرٌة الموانئ والملك العمومً البحري مشفوعا برأٌها وباقتراحاتها حول
التعرضات المثارة ،وذلك داخل أجل الٌتعدى ٌ 25وما من تارٌخ توصلها بهذا الملف
من طرف السلطة المحلٌة.
 .IVإعداد مشروع مرسوم التحديد
فور توصل المصالح المركزٌة لوزارة التجهٌز والنقل بملف البحث العمومً،
تقوم بدراسته وإبداء الرأي حوله:

ـ فً حالتً عدم وجود أي تعرض أوعدم ارتكازها على أي سند قانونًٌ ،تم توقٌع
مشروع مرسوم التحدٌد من طرف وزٌر التجهٌز والنقل وإحالته على األمانة العامة
للحكومة قصد عرضه على توقٌع السٌد الوزٌر األول ونشره بالجرٌدة الرسمٌة
(النشرة العامة).
ـ فً حالة األخذ بعٌن االعتبار التعرضاتٌ ،تم إما تعدٌل الحدود المقترحة للملك
العمومً البحري أو إعمال مقتضٌات المادة ( 7الفقرة األخٌرة) من ظهٌر فاتح ٌولٌوز
 2921كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه ،والتً تخول لوزٌر التجهٌز والنقل الحق بحٌازة
الحقوق المعترف بها.

 .Vإشهار مرسوم التحديد
فور صدور مرسوم التحدٌد بالجرٌدة الرسمٌة ،تقوم مدٌرٌة الموانئ والملك
العمومً البحري بإرسال نسخة من مرسوم التحدٌد رفقة نموذج لشهادة اللصق إلى
المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل إلٌداعه مباشرة لدى السلطة المحلٌة التً
أشرفت على البحث العمومً قصد لصقه لمدة  6أشهر باألماكن المخصصة لذلك
لتمكٌن من ٌهمهم األمر بإبداء تصرٌحاتهم وتعرضاتهم ،مع العمل على ضمان إشهار
واسع لعملٌة اللصق بكافة الوسائل واألماكن وخاصة بمقر الجماعة الحضرٌة أو
القروٌة التً ٌدخل فً نطاق نفوذها المقطع موضوع مرسوم التحدٌد.
تقوم السلطة المحلٌة بإرجاع شهادة اللصق إلى المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة
للتجهٌز والنقل داخل أجل الٌتعدى  22أٌام الموالٌة لتارٌخ انتهاء فترة إشهار
المرسوم ،والتً تقوم بدورها بإحالتها على مدٌرٌة الموانئ والملك العمومً البحري
مشفوعة برأٌها واقتراحاتها حول التصرٌحات أو التعرضات المحتملة فً أجل
الٌتعدى  25أٌام الموالٌة لتارٌخ توصلها بشهادة اللصق من طرف السلطة المحلٌة.
بعد استكمال مسطرة التحدٌد ،تقوم المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل
باإلجراءات التالٌة :
ـ وضع األنصاب النهائٌة قصد تجسٌد حدود الملك العمومً البحري والسهر
على صٌانتها والمحافظة علٌها من كل إتالف أو تكسٌر.
ـ إٌداع لدى كل من المحافظة على األمالك العقارٌة والرهون ومصلحة المسح
العقاري والخرائطٌة ملفا متضمنا لمرسوم التحدٌد والتصامٌم وشهادة اإلدراج

فً سجل الممتلكات العامة للدولة ،قصد تجسٌد حدود الملك العمومً البحري
على الخرٌطة الطبوغرافٌة للمنطقة ).(mappe cadastrale
ـ توجٌه نسخة من مرسوم التحدٌد إلى كل من الوكالة الحضرٌة والسلطة
المحلٌة المشرفة على البحث وكذا الجماعة الحضرٌة أو القروٌة المعنٌة.

Dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant règlement spécial
sur la délimitation du Domaine de l'Etat (B.O. n° 168 du 10
janvier 1916)

Dahir du 8 Novembre 1919 ( 14 safar 1338) complétant et
modifiant le Dahir du 1 Juillet 1914 ( 7 Chaabane 1332) sur le
domaine public (BO n° 3691 du 17 Novembre 1914 )

