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 التقر�ر ا�ختاميمشروع 

  ع�� موضو للمناظرة الوطنية  

 "ويور ا �� التنمية اتتاايةة واجتماعية السياسة العقار�ة للدولة"

 2015 يجن�� 9و 8املنعقدة بال�خ��ات ةومي 

 

 دجن�� 9و 8، نظمت رئاسة ا�ح�ومة يومي ب ا�جاللة محمد السادس نصره هللاتحت الرعاية السامية لصاح

ودوراا �� التنمية اقتصادية السياسة العقار�ة للدولة " ع�� موضو مناظرة وطنية ال�خ��ات ب 2015

 ."واجتماعية

القطاعات الوزار�ة واملؤسسات العمومية يمثلون مختلف مشارك  700 أك�� مناملناظرة  اذه شارك ��

جانب، ا غار�ة واملخ��اء ا�ن و ��اديميواملنني�ن، ضالال عن للة من افاعل�ن ا�خواص وا�جماعات ال��ابية وال

اكرااات أبرز  رصدو ��خيص واقع السياسة العقار�ة للدولة بمختلف تجليا��ا  انكبوا طيلة يوم�ن ع��

اق��اح التداب�� التشريعية ��دف دوره اسا��ي �� التنمية، ب العقار  اضطالع�عيق  قداختالالت ال�ي و

 إرساء خارطة طر�قلقطاع العقار وتحس�ن ح�امته، �� أضق والتنظيمية واجرائية الكفيلة بإصالح ضعال 

تنشداا �ي الالشاملة واملستدامة استجابة ملتطلبات التنمية  من شأ��ا شاملة ومندمجة لسياسة عقار�ة

 . اململكة �� ظل القيادة الرشيدة لصاحب ا�جاللة امللك محمد السادس نصره هللا

 أشرضت عليه رئاسة ا�ح�ومة، عقد اذه املناظرة تتو�جا ملسار �شاوري انطلق منذ أز�د من سنة، ويعد

ممثل�ن عن �اضة املتدخل�ن العمومي�ن  تالم تنسيق وليق مع �جنة تحال��ية، �� بمشاركة القطاعات املعنية

 مارس�ناملو  �نجامعيا�و  �ن�اديميا من للة من ا�خ��اء مش�لة، و�دعم من �جنة علمية �� مجال تدب�� العقار

جملة  إعدادكما تم  ،ل�جان املشرضة ع�� املناظرة من اجتماعات التنسيقية عدد عقد هوتم خالل .املرموق�ن

فاعل�ن املؤسساتي�ن لاالقطاعات الوزار�ة و  من قبل مختلف الت�خيصية واستشراضية من املذكرات

 .واملنني�ن �� القطاع وا�خواص

الفاعل�ن املؤسساتي�ن مع  2014دجن��  4و 3اء �شاوري يومي �عقد لقاذا املسلسل التحال��ي كما تم�� 

 �� مواكبة السياسات اذا القطاع دى انخراطالعقار وتقييمنم مل حول واقع قطاعوا�خواص واملنني�ن 

الوقوف ع�� تطلعا��م ومق��حا��م �شأن متطلبات كذا ، و �� تحقيق أاداف التنمية هسنامإو  العمومية

 .وتطو�ره وتحس�ن ح�امته اذا القطاع إصالح
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واش�اليات  إلكراااتللنذه املناظرة من القيام بت�خيص موضو��  ت مختلف املحطات التشاور�ةمكنوقد 

التقر�ر ال��كي�ي حول ة صياغواو الت�خيص الذي ش�ل مرجعية أساسية ل العملية املرتبطة بقطاع العقار،

ال�ي ألثت للمناقشات  اامامدخال شكال أرضية عامة و اللذين  �ية�الورقة التأط وكذا ،واقع قطاع العقار

 . أشغال اذه املناظرة

تم��ت ا�جلسة اضتتاحية بتالوة الرسالة امللكية من الذكر ا�حكيم،  �عد اضتتاح املناظرة بآيات بيناتو 

 .املشارك�ن �� أشغال املناظرة السامية ال�ي وجننا صاحب ا�جاللة امللك محمد السادس نصره هللا إ��

 مواكبة �� العقار قطاع يتبوؤاا ال�ي ااميةووقد أكدت الرسالة امللكية السامية ع�� امل�انة اساسية 

 اذا �� للفاعل�ن سانحة ضرصة املناظرةبالدنا، امر الذي يجعل من  �شنداا ال�ي الشاملة التنمية دينامية

 عن العقار �عيق ال�ي اكرااات أبرز  ع�� والوقوف ا�حيوي  القطاع اذا لواقع جما�� بت�خيص للقيام املجال

داعيا جاللته إ��  وناجعة، مت�املة وطنية عقار�ة لسياسة الك��ى  التوجنات اق��اح لم ومن بوظائفه، القيام

 القالايا معا�جة �� جاللته كرسنا ال�ي التشاركية املقار�ة واعتماد ا�جما�� والتفك�� ا�حوار ضالائل استلنام

 .لألمة الك��ى 

 املستدامة للتنمية أساسية وراضعة اس��اتي�� إنتاج عامل العقاركما اعت��ت الرسالة امللكية السامية أن 

 لفرص واملوضر للدخل املدر املنتج استثمار لتحف�� الرئي��ي الوعاء العقار �عت�� بحيث أ�عاداا، بمختلف

وغ��اا،  وا�خدماتية والسياحية والفالحية الصناعية املجاالت مختلف �� استثمار�ة املشاريع والنطالق الشغل

 مختلف إلقامة اساسية ارضية يوضر ألنه الوط�ي لالقتصاد ضروري  محرك لعقاراو�اإلضاضة إ�� ذلك، ض

 واو. العمرا�ي والتخطيط التعم�� مجال �� الدولة سياسة عليه تب�ى كما. العمومية والتجن��ات التحتية البنيات

 .السكن �� املواطن�ن حق لالمان اساسية الية

 والراانات اكرااات يجعل العقار لقطاع اضقي الطا�عومن جنة أخرى، أكدت الرسالة امللكية السامية أن 

 �ستحالر شامل، منظور  اعتماد معا�ج��ا تقت��ي به، واملنتم�ن الفاعل�ن مختلف ب�ن مش���ا أمرا تواجنه ال�ي

 . واجرائية والتنظيمية واملؤسساتية القانونية ا�عاد �اضة

إلصالح شامل لقطاع العقار �� إطار خارطة طر�ق �� أن الرسالة امللكية السامية  ع�� املشار�ون  أجمعوقد  

 :وتتمثل مالام�ن اذه ا�خارطة ضيما ي�� .سياسة واةحة املعالم تأخذ �ع�ن اعتبار مختلف ا�عاد

  را�� ، و والتنظيمية واجرائيةاعتماد منظور شامل �ستحالر �اضة ا�عاد القانونية واملؤسساتية�

 واملتشابكة؛بنيته املركبة وطبيعته  خصوصيات اذا القطاع
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  يالمن حماية  بما ال��سانة القانونية املؤطرة للعقار �شقيه العمومي وا�خاص،وتحديث مراجعة

لتمكينه من القيام الرصيد العقاري وتثمينه، والرضع من ضعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدب��ه، 

 لبالدنا؛واجتماعية بدورة �� �ع �  اقتصادية 

 طارداخل ا  املعني�ن بتدب�� قطاع العقار، الفاعل�ن مختلف تدخالت لعقلنة املالئمة اليات اعتماد 

 وال��ا�ي، الوط�ي املستو��ن ع�� املنشودة فاعليةالو  نجاعةوذلك ضمانا لل ،ا�حا�� واملؤسسا�ي القانو�ي

 ألراا؛ وتقييم تنفيذاا تتبع أو للدولة العقار�ة السياسة تخطيط يخص ضيما سواء

 الوط�ي؛ ال��اب �اضة ع�� �عميمه أضق �� العقاري  التحفيظ وت��ة من الرضع أجل من ا�جنود مالاعفة 

  استثمار التكنولوجيا الرقمية ال�ي �شنداا عالم اليوم �� مجال ضبط البنية العقار�ة وتأم�ن

 استقراراا وتداولنا؛

  ��وال سيما ع�� العقارالرضع من مستوى الت�و�ن اسا��ي واملستمر للموارد البشر�ة املشرضة ع�� تدب ، 

نا ع�� املستو��ن الوط�ي املستجدات ال�ي �عرض ، وانفتاح ع��دعم التخصص �� اذا املجال

 ؛والدو��

  اساسية همخرجاتا�حوار الوط�ي �شأ��ا و  نتائج وترصيد استثمارو  ا�جماعية، ارا��ي نظامإصالح 

 ذوي  إلدماج آلية وجعلنا بالتنمية ال��وض �� بنصي��ا لتساام الساللية ا�جماعات أرا��يلتأايل 

  اجتماعية؛ والعدالة وانصاف ا�حق مبادئوذلك �� إطار  الوطنية، الدينامية اذه �� ا�حقوق 

 ذوي  لفائدة الري  دوائر داخل الواقعة ا�جماعية ارا��ي تمليك عملية إنجاح أجل من ا�جنود تالاضر 

 التمليك؛ اذا مجانية مع ا�حقوق 

 هذلن أمثل لدمج مالئم مناخ توض�� ��دف ا�جماعية لألرا��ي القانونية الوضعية تصفية وت��ة �سريع 

 واجتماعية للبالد؛ اقتصادية التنمية مسلسل �� ارا��ي

 أنجع تدب��ل املساطر وتبسيط ا�جماعية لألرا��ي املنظم واملؤسسا�ي القانو�ي اطار �� النظر إعادة 

 ،العقاري  الرصيد لنذا

 اجتماعية من خالل  العدالة وتكريس املجالية، التفاوتات من وا�حد العمرا�ي للفالاء ا�جيدة ال��يئة

 املواطن�ن؛ مصا�ح مع تتنا�� ال�ي للمالار�ة وسيلة الولائق اذه ت�ون  أن بدل ولائق التعم��،

  وضمان ارا��ي مالك ب�ن العامة للمص�حة املقررة وارتفاقات اعباء توزيع �� العقار�ة العدالة ساءإر 

 التعم��؛ ولائق عن الناجم القيمة لفائض عادل توزيع

 العمل  مع التعم�� ولائق وتنفيذ  إلعداد الالزمة املرونة خلق ��دف للتعم�� جديدة مدونة إقرار �سر�ع 

 ؛ العقار�ة املالار�ة ومحار�ة العقارات لتعبئة ناجعة أداة جعلنا ع��

  املواطن�ن للسكن الكر�م عن طر�قضرورة �سنيل ولوج: 
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إرساء آليات عملية وإجرائية لالبط السوق العقار�ة قصد تفادي املالار�ة وا�ع�اسا��ا ع��  -

  ؛المان

 إيجاد حلول مبتكرة لتمو�ل العقار املوجه للسكن؛  -

 .اعتماد الشفاضية �� مساطر �عبئة العقار املوجه للسكن -

 أساسية دعامة العقار يجعل �ش�ل الفال�� باالستثمار املرتبطة العقار�ة انظمة إصالح مواصلة 

 ؛جاللته ااتمامات ضمن باألولو�ة تحظى ال�ي القرو�ة للتنمية وراضعة الفالحة لتطو�ر

 ��وتداوله انتقاله مساطر تبسيط خالل من العقار إ�� املستثمر�ن ولوج تيس�� ع�� ا�جنود ترك 

 الفرص؛ وت�اضؤ الشفاضية قواعد وضق إليه الولوج وضمان العمومي العقار تثم�ن ع�� لعملا 

 والدولة املالك�ن حقوق  ب�ن املوازنة أجل من لإلستثمار ومحف  وضعال عادل عقاري  جبائي نظام اقرار 

 ؛اقتصادية الدينامية �� للعقار ضاعل إسنام ��دف

 التنمية، وتن�يلنا ��  العقار وإدماجه اعتماد اس��اتيجية وطنية شمولية وواةحة املعالم تروم تثم�ن ��

ش�ل مخططات عمل تتالمن �اضة ا�جوانب املتعلقة بتصور وتنفيذ اذه السياسة مع ما يرتبط بذلك 

، �� ت�امل ب�ن الدولة وا�جماعات ال��ابية، باعتباراا من تداب�� �شريعية وتنظيمية وإجرائية وغ��اا

 ضاعال أساسيا �� التنمية؛

 بالتقييم املستمر لالختيارات املتبعة من طرف الدولة �� مجال تدب��  سة العقار�ة للدولةة السيامواكب

 ��دفالعقار ��دف قياس ألراا ع�� مختلف املجاالت اقتصادية واجتماعية والبيئية، وغ��اا، 

 .العمل ع�� تقو�م اختالال��ا وتحس�ن نجاع��ا وضعالي��ا

 

 :ةورشات موضوعاتي �سعجلسة عامة، و  �� تضقد انتظم وضيما يخص أشغال املناظرة،

 أية سياسة عقار�ة للدولة؟: محور ا�جلسة العامة 

 ��؛البنية العقار�ة ب�ن إكرااات الواقع ومتطلبات اصالح: الورشة او 

 ؛امن العقاري : الورشة الثانية 

 ؛دور العقار �� تحقيق العدالة اجتماعية واملجالية: الورشة الثالثة 

 ؛ح�امة العقار العمومي: الورشة الرا�عة 

 ؛موقع العقار �� مجال التعم�� والتخطيط العمرا�ي: الورشة ا�خامسة 

 ؛العقار والسكن: الورشة السادسة 
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 استثمار؛دور العقار �� دعم : الورشة السا�عة 

 ؛دور العقار �� التنمية الفالحية والقرو�ة: الورشة الثامنة 

 النظام ا�جبائي، والتمو�ل العقاري : ا�جوانب املالية لتدب�� العقار :الورشة التاسعة. 

ول محاور انطالقا من الرسالة امللكية السامية وما تالمنته من توج��ات سديدة، ومن خالل النقاش حو 

، خلص املتناظرون إ�� جملة من التوصيات ال�ي تروم �� مجملنا ا�جلسة العامة والورشات املوضوعاتية

مداخل عملية إلصالح قطاع العقار وتحس�ن السياسة العقار�ة للدولة بما �ع ز الدور ا�حيوي لنذا اق��اح 

 .القطاع باعتباره راضعة أساسية للتنمية اقتصادية الشاملة واملستدامة

أن تتم صياغة تقر�ر املناظرة، ع��  ما تمخض عن أشغال اذه�ش�ل التوصيات الواردة �عده تركيبا ألبرز و 

  :�� ألشغالناتفصي

 

 :ع�� مستوى ال��سانة القانونية املؤطرة للعقار .1

 مالئمة التشريعات وا�خاص، من أجل العمومي �شقيه للعقار، املؤطرة القانونية ال��سانة وتحديث مراجعة

، وضمان إدماج ضاعل للعقار �� مع التطورات اقتصادية واجتماعية ال�ي عرضنا املغرب العقار�ة

 :التنمية، وال سيما من خاللدينامية 

 ؛مدونة للملك ا�خاص للدولة إعداد -

العام، املتعلق بامللك  1914ن�� ضاتح يوليوز ظ(العام للدولة لملك لال��سانة القانونية  تحديث -

 ؛)املؤقت باالحتاللاملتعلق  1918نون��  30ظن�� و 

 واستغاللنا؛املتعلق باملحاضظة ع�� الغابات  1917اكتو�ر  10مراجعة ظن��  -

 ؛وضع نظام قانو�ي موحد ألمالك ا�جماعات ال��ابية -

�� اتجاه  امللكية ألجل املنفعة العامة و�االحتالل املؤقت املتعلق بن�ع 7-81رقم  القانون مراجعة  -

 ؛داخل آجال معقولة، و�ما يكفل التعو�ض العادل تبسيط مسطر��ا

 .واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات ر�ةاملتعلق بالتج ئات العقا  25.90نون رقم�عديل القا -

 :ع�� مستوى عع �  امن العقاري  .2
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 خالل من وائتمانية، اقتصادية قيم��ا من والرضع العقار�ة امللكية تحص�نمن أجل  العقاري  امن �ع � 

 :ع�� العمل

 سريع البت �� القالايا  ، من أجلإحداث أقسام عقار�ة متخصصة داخل محاكم اململكة�

 ؛العقار�ة

  ��؛تطو�ر نظام معلوما�ي جغرا��إرساء و حث القطاعات املتدخلة �� العقار ع 

  وت��ة �سريعو إجراء التحديد اداري لألرا��ي ا�جماعية من أجل ضبط مساح��ا �ش�ل دقيق 

 .القانونيةوضعي��ا  تصفية

 :تحس�ن تدب�� تطاع العقارع�� مستوى  .3

 ووضع اليات اجرائية الكفيلة تسريع وت��ة �عميم نظام التحفيظ العقاري ل عملخطة  اعتماد ،

 ؛بتتبع تنفيذاا

 البشر�ة العاملة �� قطاع لتأم�ن الت�و�ن اسا��ي واملستمر للموارد العقاري  املجال �� التخصص دعم

 .العقار 

 

 

 :ع�� مستوى تحس�ن ح�امة العقار العمومي .4

  العقار العمومي ب املتعلقة املعلومات جميع وضبط استيعاب ع�� وقادرة متطورة بيانات قاعدةإرساء

 امساحا�� حيث من سواء العمومي، امللك بم�ونات العمومي امللك مدبري  معرضة تحس�نمن أجل 

 لتمك�ن املناسب الوقت �� املطلو�ة احصائيات وإعطاء طبيع��ا، حيث من أو وموقعنا ا�جغرا��

 ؛املناسبة اتخاذ القرارات من ةلعموميا السلطات

  إعادة النظر �� تركيبة  �� اتجاهال�جان ادار�ة للتقييم، عمل املتعلق �تنظي�ي ال اطارمراجعة

 ؛، وتبسيط املساطر املعتمدة �� اذا التقييمومنام وآليات اشتغال اذه ال�جان

 ،يتالمن ع�� ا�خصوص إعداد دليل مرج�� لتعبئة وتثم�ن العقار العمومي: 

 ؛تنميط املعاي�� ال�ي يتع�ن توضراا �� برمجة املراضق والتجن��ات العمومية -

 ؛معاي�� تخصيص أمالك الدولة لفائدة ادارات العمومية -

 الفرص؛ وضق قواعد الشفاضية وت�اضؤ  ةالعموميات العقار  ومعاي�� تفو�ت وكراءمساطر  -
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ومدى اح��ام شروط وتحمالت إنجاز  التفو�ت والكراء،لعمليات  آليات املراقبة القبلية والبعدية -

 .املشاريع املرتبطة ��ا

 :مجال التعم�� والتخطيط العمرا�ي يور العقار ��ع�� مستوى  .5

 :�ع �  موقع العقار �� مجال التعم�� والتخطيط العمرا�ي، وال سيما من خالل

 حقق العدالة اجتماعية واملجالية بما يتخطيط حالري ضعال منبثق من ولائق مدروسة  إرساء

 ت التنمية املستدامة من جنة أخرى؛مقوما ، دون إغفالمن جنة

 اعتماد صيغة التعم�� التشار�ي �� إعداد وتنفيذ ولائق التعم��؛ 

 الدراسات العقار�ة ضمن عملية وضع ولائق التعم�� بما يالمن اخذ �ع�ن اعتبار  تفعيل

نجاز اذه الولائق، لتيس�� تطبيق وتن�يل مقتاليا��ا و�عبئة إخصوصيات اوعية العقار�ة �� 

 العقارات املتواجدة ��ا؛ 

 جاز التجن��ات نإاملقتاليات املتعلقة املساامة العقار�ة املجانية للمالك ا�خواص ��  تفعيل

 العمومية الواردة �� ولائق التعم��؛

 تمكن من �عبئة ارا��ي الالزمة إلحداث مشاريع ال��يئة ا�حالر�ة ومناطق  إرساء آليات جديدة

 ؛ )إعالن املنفعة العامة، التشاور، التفاوض(اامية اس��اتيجية 

 ارا��ي مالك ب�ن العامة للمص�حة املقررة وارتفاقات اعباء توزيع �� العقار�ة العدالة ضمان 

 التعم��؛ ولائق عن الناجم القيمة لفائض عادل توزيع وضمان

  بات التوسع العمرا�ي �� مواجنة متطلمن ت�و�ن رصيد عقاري احتياطي يمكن إرساء آليات

 املستقبل؛

  وضقا  الالزمة للتحكم �� السوق العقار�ة من أجل توجيه إنتاج املجال ا�حالري إرساء اليات

 ال�ي تقوم عل��ا ولائق التعم��؛ لالختيارات

  تقن�ن مسطرة استثناء �� مجال التعم�� من خالل إقرار مساامة املالك املستفيدين من اذه

 ؛% 20أو % 30 املسطرة �� ت�اليف التعم�� لفائدة الدولة بنسبة 

 عم��، تخصص موارده الناتجة عن التة العقار�ة ضإحداث صندوق وط�ي الستخالص القيمة املالا

 .لتجديد احتياطات العقار�ة للدولة وضتح مناطق جديدة للتعم��

 :ع�� مستوى تحس�ن سياسة الدولة �� مجال السكن .6
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الالئق وتنويع العرض السك�ي املالئم ملختلف الشرائح اجتماعية، ال ولوج املواطن�ن للسكن  العمل ع�� تيس�� 

 :سيما من خالل

 ووضع مقار�ة �شاركية �� مجال السكن مبدأ التقائية ع�� مستوى التدب�� العقاري  تفعيل ،

 عوض املقار�ات القطاعية؛شمولية لتنسيق املجنودات وضق مخططات اس��اتيجية وطنية 

 ؛تحي�ن وتفعيل النصوص ا�خاصة بنقابات املالك ا�حالر��ن 

  استعمال الوعاء العقاري؛��جيع التوسع العمودي �� املدن الك��ى من أجل ترشيد 

  سو�ة وضعية التج ئات العشوائية ال�ي خالعت إلعادة الني�لة، لتمك�ن املالك�ن ض��ا من تحفيظ�

 ؛بقعنم ارضيةمساك��م أو 

 دعم برامج السكن �� العالم القروي. 

 :ع�� مستوى يور العقار �� مجال التنمية الفالحية والقرو�ة .7

  الفالحية وإحداث مناطق جديدة للالم، وإصالح القوان�ن املتعلقة متا�عة مشاريع ضم ارا��ي

الظن�� الشر�ف الصادر بتار�خ مراجعة  ��ذه العملية ��دف تجاوز الصعو�ات امل�جلة �� تطبيقنا

 ؛الم ارا��ي الفالحيةاملتعلق بكما تم تتميمه و�غي��ه  1962يونيو  30

   ؛يء البنيات العقار�ة�ع �  آلية التجميع الفال�� كآلية ل�حد من تج 

  ع�� تكثيف عمليات التحفيظ مالاعفة املجنود الرامي إ�� �عميم نظام التحفيظ العقاري ،

 ا�جما�� لألرا��ي الفالحية، وتحسيس الفالح�ن بأامية التحفيظ؛

  ؛ع�� الشراكة مع ا�خواص�� مجال استثمار الفال�� تطو�ر تدب�� أرا��ي الدولة 

  ب ارا��ي الفالحية، من خالل ضبط أي تداخل ب�ن االعمرا�ي ع�� حسا�حد من ظاارة ال حف

 .وضبط مسطرة استثناءات املمنوحة �� مجال التعم�� ،ولائق التعم�� وارا��ي الفالحية

 ع�� مستوى تحس�ن يور العقار �� مجال يع  استثمار .8

 ع العمل ع�� تثم�ن العقار ، متيس�� ولوج املستثمر�ن إ�� العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله

 ؛ضق قواعد الشفاضية وت�اضؤ الفرصالعمومي وضمان الولوج إليه و 

  تيس�� �عبئة العقار العمومي إلنجاز املشاريع استثمار�ة �ش�ى أصناضنا الصناعية والسياحية

 ،رؤ�ة اس��اتيجية وطنية بتنسيق ب�ن الفاعل�ن العمومي�نوضق وغ��اا، 
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 عن طر�ق استثمار�ةعقاري مخصص للمشاريع  يلالمان ت�و�ن احتياطعملية  آليات تطو�ر 

 ؛ا�خواصالفاعل�ن العمومي�ن أو املالك شرا�ات ضعالة مع 

  تب�ي أوسع ملشاريع ا�حظائر الصناعية املخصصة للكراء، مع وضع مي�ان��مات مواكبة من أجل

 .ضمان جاذبية اذه املشاريع

 :العقاري  النظام ا�جبائي تحس�نع�� مستوى  .9

  عميم مرجعية ألمان املعامالت العقار�ة الذي تم الشروع �� تطبيقه من طرف املدير�ة العامة�

 ؛للالرائب ع�� مستوى مدينة الدار البيالاء

 تالر�ب العقارات املجمدة قصد إدماجنا �� الدورة اقتصادية. 

 :عالية آليات التمو�ل العقاري تحس�ن فع�� مستوى  .10

 مة التمو�ل العقاري املختلفة بما يمكن من تحس�ن دوره �� ال��وض بقطاع إعادة النظر �� أنظ

العقار واسنام �� إدماجه �� الدورة اقتصادية، وكذا مواكبة مجنود الدولة الرامي إ�� تمك�ن 

 املواطن�ن من الولوج إ�� السكن؛

 ،والذي من شأنه خلق دينامية جديدة  التسريع بإصدار مشروع القانون املتعلق بالسندات املؤمنة

 .�� السوق العقار�ة

وحرصا ع�� ضمان تن�يل التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية حول السياسة العقار�ة للدولة ودوراا �� 

مع ا�حرص ع��  تتبع تنفيذ اذه التوصيات،املتناظرون ع�� ضرورة  أجمع التنمية اقتصادية واجتماعية،

للقيام بالتقييم املوضو�� واملستمر لسياسة الدولة ��  متجددة انتظام عقد اذه املناظرة، وجعلنا مناسبة

  .مجال العقار

 


