اململكة املغربية
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة
الوكالة الحضرية ملكناس

ⴱⵉⵔⵖⴰⵎⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⴳⴰⵜ
ⵡⴰⴽⵙⵓⴷⵔⵓⵎⴰⵏⴰⵍⴰⴽⴰⵡⵏⴰⵙⴰⵙⵎⵙⵓⵏⵜⵙⴰⵡⴰⵎⴰⵜ
ⵜⵏⵉⴷⵎⵜⵏⵜⵉⵜⵔⵙⵜⵜⵖⵓⴷⵣⵜⴷ
ⵙⴰⵏⴽⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵔⵖⴰⵜ ⵜⵢⴰⵔⵓⵏⵙⴰⵜ

الدليـل العملــي
للمساطر واإلجراءات القانونية
في ميدان التعمير

طبعة 2020

"وسنواصل السير معا ،والعمل سويا،
لتجاوز املعيقات الظرفية واملوضوعية،
وتوفير الظروف املالئمة ،ملواصلة تنفيذ
البرامج واملشاريع التنموية ،وخلق
فرص الشغل ،وضمان العيش الكريم.
شعبي العزيز،
إن تحقيق املنجزات ،وتصحيح
االختالالت ،ومعالجة أي مشكل
اقتصادي أو اجتماعي ،يقتض ي العمل
الجماعي ،والتخطيط والتنسيق ،بين
مختلف املؤسسات والفاعلين ،وخاصة
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كما ينبغي الترفع عن الخالفات
الظرفية ،والعمل على تحسين أداء
اإلدارة ،وضمان السير السليم
للمؤسسات ،بما يعزز الثقة
والطمأنينة داخل املجتمع ،وبين كل
مكوناته".
مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه
صاحب الجاللة امللك محمد السادس
بمناسبة الذكرى الـ 19لتربع جاللته على
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1

ملــاذا هذا الدلي ــل؟

I

مل ــاذا هذا الدلي ـ ـ ــل؟
يندرج إنجاز هذا الـدلل يـإ إرـار إاـيجاةلجلت الل الـ ال ـ ـعى ال كالـت
الحضريت ملكناس للحقلقها ،اعلبارا أن نشر املعل مات وامل اكبت اللقنلت
للشركاء وامل ارنين ه جزء ال يلجزأ من املهام املخ لت لها بم جب الظهيج
الشــريق ر ـ  1.93.51الص ــا ر يــإ  22م ــن ر ل ـ ا و  10( 1414ا ــبلم ج
 )1993املعل ــج بم اب ــت ــان ن يلعلـ ـ بحض ــدا ال ك ــاالت الحضـ ـريت ،ضلـ ـ
عم هذه ال كالت منذ إضداثها على ةط ير خ جاتها وةح ين أ وات وآللات
ةدخلها يإ خدمت امل ارنين ومجا نف ذها اليجابي .وهكـذا اـعإ إ ـى وضـ
وةرالخ الاات القـر مـ ن ـق مقار ـت شـاركلت مـ جملـ ـركا ها بهـد
ةلبلت انلظاراته املشروعت .

ي ــإ هـ ــذا ال ـ ــلا  ،واـ ــعلا م ه ــا إ ــى ةب ـ ــلر ااجـ ــراءات ،ضرلـ ــإ ال كالـ ـت
الحضريت ملكناس أن ةك ن أكثج انفلاضا على مجالهـا ومحلطهـا ،مـن خـل
ةح ــين آللــات وواــاا الل ال ـ مــن خــل إ مــاج ةقنلــات ةكن ل جلــات
ااعــلم واالةصــا الةديــد (. )NTICويعــد هــذا الــدلل أ ا لوشــر و عمــل
املعل مت امل جه لكافت ركاء ال كالت ،م ارنين ومهنلين وجماعات ةرابلت،
ويهد ا ى:
• نشر و عمل الق انين الةاري بها العم .
• ة ضــلج جمل ـ ااج ـراءات امللبعــت يــإ إنجــاز أي مشــرو بنــاء ،ةج ـزيء،
ةق ل  ،أو إضدا مجم عات اكنلت.

تعزيز
مبادئ الشفافية
والقرب ودمقرطة الولوج ـ
للمعلومات
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I

مل ــاذا هذا الدلي ـ ـ ــل؟
▪
▪
▪
▪

أنــل منعش ـ ن عق ــاري ن وةريــدون اااــا مار ي ــإ عمالــت مكنــاس ،إ ل ــل
الحاجب أو إ لل إفران ؛
ةريدون ةجهيز و ناء عقارك ؛
ةريدون االالف ار عن ةخصلصات وثلقت اللعميج لعقارك ؛
ةري ــدون معرف ــت ااج ـراءات ال ـ ـ يج ــب اةباعه ــا ل حص ـ عل ــى رخص ـت
البناء أو اللجزيء أو اللق ل أو االلح أو الا يت.

هذا هو دليلكم إلرشادكم الى
اإلجراءات في ميدان التعمير على
ضوء املقتضيات القانونية
والتنظيمية الجديدة.

الوكالة الحضرية ملكناس توفر
لكم املساعدة التقنية الالزمة
ملواكبتكم وإرشــادكم لتحقيق
انتظ ــاراتكم ومشاريعكم.
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1

اإلجراءات في ميدان
التعمير
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1

طلبات االستنناء في ميدان
التعمير

 1طلبات االستنناء في مجال التعمير
مكان إيداع امللف
إذا كان مشروعك االاا ماري غيج مطاب ملقلضلات وثلقت اللعميج املعم
بها ،يمكنك ة جله رلب إ ى ال لد وا إ الةهت ،صد عرضه للدراات على
أنظار ال ةنت الةه يت امل ضد للاا مار واملحدثت ةطبلقا للما  28من
القان ن ر  47.18امللعل بحللح املراكز الةه يت للاا مار و حضدا
ال ةان الةه يت امل ضد للاا مار.

هذا القان ن ينص على إضدا ال ةنت الةه يت امل ضد للاا مار ال
الح مح كافت ال ةان الةه يت واملحللت الحاللت ال ةب يإ جمل
املجاالت امللعلقت باالاا مار ،لاشك اارار ا وضد الةخاذ القرارات امللعلقت
بملفات االاا مار وإبداء الرأي.
ويعهد هذا القان ن إ ى هذه ال ةنت ،ال يرأاها وا إ الةهت ،البإ يإ رلبات
الرخص والقرارات وااجراءات اال اريت اللزمت انجاز املشاري االاا ماريت
وكذا يإ رلبات االالثناء يإ مجا اللعميج ،وال ضد القان ن املذك ر
روط وكلفلات معالةتها ومنج الرخص امللعلقت بها للم ا مرين.
املستهدفةمار مهام الكلابت الداامت لهذه ال ةنت.
الةه ي للاا
يل ى املركز
املشاريع
املشاري االاا ماريت املنلجت واملحدثت ملنالب الشغ يإ جمل القطاعات،
ماعدا املشاري العقاريت ال كنلت غيج ةلك املخصصت لل كن االجلماعإ
ومحار ت ال كن غيج القان ني أو املباني ا للت لل ق ط.

!

ال يمكن منح أي استنناء في مجال التعمير:

 باألراض ي املخصصة للتجهيزات العمومية أو املساحاتالخضراء أو طرق التهيئة
 بمناطق الري أو املناطق املحمية باملناطق املعرضة للفيضانات أو املخاطر9

 1طلبات االستنناء في مجال التعمير
تسليم قرار باالستنناء
• يك ن ك

رار باالالثناء ااملا ومعلل.

مدة صالحية قرار االستنناء
• يعتبر االستنناء املمنوح ال غيا في الحاالت التالية:

✓ عدم إيدا امل ا مر ملق رلب رخصت البناء أو ااذن بحضدا
اللجزات العقاريت امللعلقين بمشرو االاا مار اخ أج الت
( )6أ هر من ةاريخ ةبلل االالثناء.
✓ عدم الشرو الفعلإ يإ أـشغا إنجاز املشرو اخ أج
الت ( )6أ هر من ةاريخ الحص على رخصت البناء أو ااذن
بحضدا اللجزات العقاريت امللعلقين بمشرو االاا مار.
✓ ااخل بشروط إنجاز مشرو االاا مار املحد
االالثناء.

يإ رار

!
ال يمكن الترخيص بإدخال أي تغيير على مشروع استثمار
استفاد من االستنناء بعد الحصول على رخصة البناء أو
اإلذن بإحداث تجزئة عقارية.
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طلبات رخص التجزيء والبناء
وإحداث مجموعات سكنية
والتقسيم
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أ طلبات رخصة التجزيء
مللف التقني واإلداري
•
•
•
•

•
•
•
•
•

من رر لاضب املشرو أو مهنداه املعماري أو أي
رلب م
شخص عين لهذا الغرض؛
ها م لمت من مص حت املحافظت العقاريت مؤكد أن العقار م ض
اللجزيء محفظ أو لد اللحفلظ ،وأن فيج اللعرضات د انتهإ ون
سةل أي عرض؛
ةصمل م احإ م ل من رر ال كالت ال رنلت للمحافظت العقاريت
واملسح الطب غرايإ والخرااطي يبين ضدو العقار؛
ةصمل رب غرايإ ب ل 1/500أو  1/1000إذا كانإ م اضت املشرو
ةف  25هكلارا ،يبين ضدو العقار م أر ام ا نصا وا راض املجاور
وامل افات الفاللت بين ا نصا والنقر املضلعت ومنحنلات امل ل ى
واملباني واملزروعات القاامت إن ا لض ى الحا .
ةصمل اللجزات ب ل  1/500أو  1/1000م قر على اللصمل
الطب غرايإ؛
ةصمل امل ب ل  1/2000أو 1/5000؛
ال ثاا اللقنلت امللعلقت بحنجاز الطر ومخللق الشبكات؛
فيج اللحملت الخاص باللجزات؛
نسخت من العق امل جمت م املهنداين امللدخلين يإ املشرو .

مكان إيداع امللف
ي امللق بعد كايإ من الوسخ بمكلب الضبر ل ةماعت املحللت املعنلت أو
بمكلب ضبر الشباك ال ضلد إن وجد.
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أ طلبات رخصة التجزيء
دراسة املشروع
يدرس املشرو يإ إرار لةنت املشاري الك جى ف ر لمه من رر ال كالت
الحضريت والعمالت املعنلت واملصالح الخارجلت املعنلت ،م ةحديد آجا
إبداء الرأي يإ  15ي م عم  ،وذلك وف مقلضلات املرا م ر 2.18.577
الصا ر يإ  8ا  12( 1440ي نل  ) 2019بامل افقت على ضابر البناء
العام املحد لشك و روط لل الرخص وال ثاا املقرر بم جب
النص ص الاشريعلت امللعلقت باللعميج واللجزاات العقاريت واملجم عات
ال كنلت وةق ل العقارات.
• يإ ضالت إبداء ال ةنت لرأي غيج م اف  ،يل جب عللك إعا النظر يإ
ةصمل مشروعك اعا عرضه من جديد على أنظار ال ةنت.
• يإ ضالت إبداء ال ةنت لرأي م اف  ،يرخص ملشروعك ف ر أ ااك
ملخللق الرا م وامل لحقات امللعلقت به ،بما فله ةكلفت خدمت
الدراات لدى ال كالت الحضريت ملكناس ،وكذا االكما ال ثاا
اللكملللت اللزمت.

التبليغ عن الرأي
من واجب الةماعت املعنلت ةبللغك الرأي املبدى بعد اجلما لةنت املشاري
الك جى.

تسليم الرخصة
•
•
•
•
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ل لك الرخصت ف ر أ اء مخللق الرا م وامل لحقات والضرااب.
هذه الرخصت ااريت املفع ملد ثل ( )03ان ات من ةاريخ لدورها.
ةلغى هذه الرخصت إن ل ةوله ا غا يإ هذه الفيج .
ة ض اللصامل املرخصت » «Ne varieturضمن ملق رلب االخراج
الرا م العقاريت الفر يت لدى مص حت املحافظت العقاريت.

أ طلبات رخصة التجزيء

i
إلنجاز تجزئة ،من الواجب أن يكون العقار موضوع
التجزيء محفظ أو قيد التحفيظ مع انتهاء فترة
التعرضات دون أي تعرض.

i
لتكوين ملفكم استعينوا ب:
• مهندس مساح طوبوغرافي إلنجاز التصميم الطوبوغرافي
يبين واقع الحال ،املساحة ،الجوار ،اإلكراهات ،الطرق،
الخ.
• مهندس معماري إلنجاز تصميم التجزئة ووضع دفتر
التحمالت الخاص بها ،مع احترام املقتضيات املتعلقة
بمنطقة املشروع الواردة في مذكرة املعلومات التعميرية.
• مهندس مختص إلنجاز الدراسات التقنية (الطرق،
مختلف الشبكات.)....
.
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أ طلبات رخصة التجزيء
الورش
•
•
•
•

يل

يجب ة رين اللجزات من رر مهندس م اح رب غرايإ ضل
اللحديد الد ل للبق ا رضلت والطر واملراف .
يجب ال هر على ةو ل العمللات بين املهندس املعماري ومخللق
املهنداين لضمان ض ن ايج ا غا ،
يجب عرض ر اليجخلص وةاريخه فضل عن املعل مات الفنلت (املقاو
أو املقاوالت وفيج ا غا  )...يإ م ال رش .ويعل ج غلا هذا ااعلن
مخالفت يعا ب عليها القان ن.
يجب ة فيج نسخت من اللصامل املرخصت » «Ne varieturيإ عين
املكان ،للك ن رهن إ ار لةنت مرا بت ا وراش املفل ضت وال ةلحق
من مطابقت ا غا م اللصامل .

االستالم املؤقت والنهائي
•
•
•
•
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يجب عللك إبلغ البلديت عن انتهاء ا غا  .العم لةنت االاللم
املؤ إ على زيار ال رش يإ غض ن  45ي ما من ةاريخ اابلغ ،وإعدا
ةقرير ي ضح ا غا املنجز ومدى مطابقتها م املشرو املرخص.
إذا اةضح ل ةنت أن ا غا املنجز غيج مطابقت لللصامل املرخصت،
فمن اللزم يت ال ضعلت وف ملضظات ال ةنت صد الحص على
االاللم املؤ إ لأل غا .
بعد االاللم املؤ إ ،عللك االةصا بمهندس م اح ر غرايإ انجاز
امللق اللقن صد االخراج الرا م العقاريت الفر يت.
يمنج االاللم ال هائي لأل غا انت بعد الحص على االاللم املؤ إ.
وإذا اةضح ل ةنت ظه ر عل ما يإ اللجهيزات والبولت اللحللت ،يجب
عللك اةخاذ ااجراءات اللزمت اللضها.

ب طلبات رخصة البناء
امللف التقني واإلداري
•
•
•
•
•
•
•
•

من رر لاضب املشرو أو مهنداه املعماري أو أي
رلب م
شخص عين لهذا الغرض؛
ها امللكلت واللصمل امل احإ إن كان العقار محفظا ،أو ةصمل
رب غرايإ إن ل يكن العقار محفظا؛
ةصمل امل ؛
اللصامل الهندالت ؛
اللصامل الهندالت املرخصت إذا كان املشرو يخص غليج أو زيا
ر اب ببنايت اامت؛
نسخت من العقد امل جم م املهندس املعماري.
ور ت اله يت م عت من رر لاضب املشرو (الةماعت املعنلت) ؛
نسخت من معاينت اللصفلق إذا كان البناء املزم القلام به محاذيا
لطري عم مي.

مكان إيداع امللف
ي امللق بعد كايإ من الوسخ بمكلب الضبر ل ةماعت املحللت املعنلت أو
بمكلب ضبر الشباك ال ضلد إن وجد.

i
• إبرام عقد مع مهندس معماري قصد إنجاز التصاميم
الهندسية وتتبع امللف ومواكبة إنجاز األشغال.
• يتم اللجوء إلى مهندس مساح طوبوغرافي قصد إنجاز
تصميم طوبوغرافي يبين املنطقة الصالحة للبناء كأساس
إلنجاز التصاميم الهندسية ،إذا كان العقار موضوع
إكراهات قانونية (طرق أو مرافق مبرمجة بوثيقة
التعمير )...،أو طبوغرافية،
16

ب طلبات رخصة البناء
دراسة املشروع
يدرس املشرو يإ إرار لةنت املشاري الك جى أو الصغرى ض ب ن علت
املشرو (انظر اللاحت باملرفقات) ،بعد لمه من رر ال كالت
الحضريت والعمالت املعنلت واملصالح الخارجلت املعنلت ،وذلك وف
مقلضلات املرا م ر  2.18.577الصا ر يإ  8ا  12( 1440ي نل
 )2019بامل افقت على ضابر البناء العام املحد لشك و روط لل
الرخص وال ثاا املقرر بم جب النص ص الاشريعلت امللعلقت باللعميج
واللجزاات العقاريت واملجم عات ال كنلت وةق ل العقارات.

• يإ ضالت إبداء ال ةنت للرأي غيج امل اف  ،ي ل جب عللك إعا
ةصمل مشروعك لعرضه من جديد على أنظار ال ةنت.
• يإ ضالت إبداء ال ةنت للرأي امل اف  ،يرخص ملشروعك ف ر أ ااك
مخللق الرا م وامل لحقات امللعلقت به (ال كالت الحضريت ،ال ايت
املدنلت ،)...،وإنجاز الدرااات الفنلت واللقنلت اللزمت (الخراانت،
بكإ ااةصاالت ) ...وكذا ةقدي ال ثاا اللكملللت اللزمت .

التبليغ عن الرأي
ةق م الةماعت املعنلت بابللغك بالرأي املبدى بعد اجلما ال ةنت.

تسليم الرخصة
ل الرخصت ف ر أ ااك مخللق الرا م وامل لحقات بما فيها
•
الضريبت امل لحقت لفااد الةماعت اليجابلت املعنلت .وهإ عبار عن
رار يلضمن ر وةاريخ الرخصت مرف باللصامل املرخصت الغيج
اب لللغليج ».«Ne varietur
• ةظ هذه الرخصت ااريت املفع
لدورها.

ملد انت واضد من ةاريخ

• ةلغى هذه الرخصت إن ل يشر يإ ا غا خل هذه الفيج .
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ب طلبات رخصة البناء
الورش
• يجب عرض ر اليجخلص وةاريخه فضل عن املعل مات الفنلت (املقاو
أو املقاوالت وفيج ا غا  ) ...يإ م ال رش .كما يجب ة فيج نسخت
من اللصامل املرخصت » «Ne varieturيإ عين املكان للك ن رهن إ ار
لةنت مرا بت ا وراش املفل ضت وال ةلحق من مطابقت ا غا م
اللصامل .
• يعل ج غلا هذا ااعلن وال ثاا مخالفت يعا ب ع ها القان ن,

رخصة السكن
•

•
•
•

ي جه رلب رخصت ال كن إ ى رايس الةماعت اليجابلت املعنلت مرف
بشها املطابقت و ها انتهاء ا غا امل لملين من رر مهنداك
املعماري ،وكذا ها مطابقت ا غا م لمت من رر املصالح
املخلصت باالةصاالت فلما يخص الحاالت املنص ص علله يإ الق انين
الةاري بها العم .
ةولق لةنت مك نت من مم لإ العمالت أو اا لل والةماعت اليجابلت إ ى
عين املكان ،لللأكد من مطابقت ا غا .
يبقى لل رخصت ال كن مره ن بالرأي امل اف لهذه ال ةنت.
يل ر ر بنايلك بشبكت الكهر اء من رر املصالح املخلصت ،بعد
ةقدي رخصت ال كن وأ اء كافت امل لحقات.

تغيير املشروع املرخص
• يخض أي غليج أو عللت بمشروعك مل طر رلب رخصت البناء من
جديد.

البنايات املوسمية واإلصالحات
إن رغبل يإ :
• إنشاء بنايات مؤ لت أو م املت؛
• إللح أو أ غا رفلفت ببنايات اامت بشك ال يؤثر على االعما
املكان ،وال اجهت ،وا جزاء املشيجكت ،والبولت و/أو الل زي الداخلإ.
• يكفلك رلب رخصت االلح من املصالح املعنلت ون اةبا م طر
رلب رخصت البناء أو ال ة ء ملصالح ال كالت الحضريت.
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ج طلبات رخصة إحداث مجموعات
سكنية
!

يخضع طلب رخصة إحداث مجموعات سكنية لنفس
اإلجراءات املسطرية لطلب التجزيء والبناء.
مللف التقني واإلداري

يلك ن ملق رلب رخصت إضدا مجم عات اكنلت من :
• ال ثاا اللزمت ل حص على رخصت اللجزيء؛
• ال ثاا اللزمت ل حص على رخصت البناء.
ةقدم ال ثاا املطل ت يإ امل طرةين مر واضد .

مكان إيداع امللف
ي امللق بعد كايإ من الوسخ بمكلب الضبر بالةماعت اليجابلت املعنلت،
أو بمكلب ضبر الشباك ال ضلد إن وجد.

دراسة املشروع ـ
يدرس املشرو يإ إرار لةنت املشاري الك جى ف ر لمه من رر ال كالت
الحضريت والعمالت املعنلت واملصالح الخارجلت املعنلت ،وذلك وف مقلضلات
املرا م ر  2.18.577الصا ر يإ  8ا  12( 1440ي نل  )2019بامل افقت
على ضابر البناء العام املحد لشك و روط لل الرخص وال ثاا
املقرر بم جب النص ص الاشريعلت امللعلقت باللعميج واللجزاات العقاريت
واملجم عات ال كنلت وةق ل العقارات.

• يإ ضالت إبداء ال ةنت لرأي غيج م اف  ،يل جب عللك إعا النظر يإ
ةصمل مشروعك اعا عرضه من جديد على أنظار ال ةنت.
ر
• يإ ضالت إبداء ال ةنت لرأي م اف  ،يرخص ملشروعك ف أ ااك
ملخللق الرا م وامل لحقات امللعلقت به (ال كالت الحضريت ،ال ايت
املدنلت ،)...،وإنجاز راات الخراانت لدى مكلب رااات مخلص ،وكذا
ةقدي ال ثاا اللكملللت اللزمت.
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د طلبات رخصة التقسيم
طلب الرخصة
إذا كنل ةملك ن عقارا بمنطقت مغطا ب ثلقت عميج مصا
على الحص على إذن ااب لللق ل :

عليها ،يل ق

• البق الناةجت عن اللق ل (بل أو مت) يك ن هـدفها أو ييجةب عليها
ةـق ل عقار إ ى بقعلين أو أكثج غيج معد ا امت بناء عليها؛
• بل عقار لعد أشخاص على أن يك ن ائعا بل ه إذا كان من أن
على نصيب ائ ةك ن
ذلك أن يحص أضد املشيجين على ا
امل اضت املطابقت له ون امل اضت ال يجب أال ةق ع ها م اضت البق
ا رضلت بمقلض ى وثلقت من وثاا اللعميج أو ون  2.500ميج مرب إذا
ل ينص على م اضت من هذا القبل .

امللف التقني واإلداري
•
•
•
•
•
•

رلب م من رر لاضب املشرو أو أي شخص عين لهذا الغرض؛
ها امللكلت -أو ك وثلقت ةق م مقامها -مرف ت باللصمل امل احإ إن
كان العقار محفظا ؛
ةصمل امل ب ل  1/2000أو 1/5000؛
ةصمل عام يبين الحالت القاامت ؛
ةصمل مشرو اللق ل ب ل  1/500أو 1/1000عندما يلعل ا مر
باملشاري الخارجت عن نطا البل يإ امللكلت املشيجكت.
العقد امل جم م املهندس امل اح الطب غرايإ.

مكان إيداع امللف
ي امللق بعد كايإ من الوسخ بمكلب الضبر بالةماعت اليجابلت املعنلت،
أو بمكلب ضبر الشباك ال ضلد إن وجد.
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د طلبات رخصة التقسيم
دراسة املشروع
يدرس املشرو يإ إرار لةنت املشاري الك جى ف ر لمه من رر ال كالت
الحضريت والعمالت املعنلت واملصالح الخارجلت املعنلت م ةحديد آجا إبداء
الرأي يإ  15ي م عم وذالك وف مقلضلات املرا م ر 2.18.577
الصا ر يإ  8ا  12( 1440ي نل  ) 2019بامل افقت على ضابر البناء
العام املحد لشك و روط لل الرخص وال ثاا املقرر بم جب
النص ص الاشريعلت امللعلقت باللعميج واللجزاات العقاريت واملجم عات
ال كنلت وةق ل العقارات.

i

• في حالة إبداء اللجنة لرأي غير
موافق ،يتوجب عليكم إعادة النظر
في تصميم مشروعكم إلعادة عرضه
من جديد على أنظار اللجنة.
• في حالة إبداء اللجنة لرأي موافق،
يرخص ملشروعكم من طرف
الجماعة الترابية فور أدائكم
ملختلف الرسوم واملستحقات
املتعلقة به.
• بعد استالم الرخصة ،عليكم
االتصال بمصلحة املحافظة
العقارية قصد استخراج الرسوم
العقارية الفردية ،إذا كان العقار
محفظا.
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i

لجان دراسة املشاريع الصغرى والكبرى
(انظر القائمة بامللحقات )
البلديات ال ةف

ااكنتها أكثج من  50.000ن مت

• لةان راات املشاري الصغرى والك جى ةجرى بالشباك ال ضلد،
بالو بت للمشاري ال ا عت بالبلديات ال ةف ااكنتها أكثج من
 50.000ن مت.
• ةلكلق مصالح الةماعت املعنلت بكلابت هذا الشباك.

باقإ الةماعات اللابعت ملجا ةدخلنا
• ةجرى راات املشاري ب ةان إ للملت بالو بت لباقإ الةماعات اللابعت
ملجا ةدخلنا.

• يإ هذه الحالت ةلكلق املصالح اا للملت املعنلت بالكلابت.
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i

مسطرة املشاريع الكبرى
إجراء وضع ودراسة امللفات
وضع ملف طلب الرخصة بمكتب ضبط
الجماعة املعنية من طرف صاحب
املشروع

 3أيام

 15يوم

 3أيام

 2يوم
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إرسال امللف إلى أعضاء اللجنة في ظرف 3
أيام عمل

اجتماع اللجنة :دراسة امللف و إبداء الرأي
في ظرف أقصاه  15يوم عمل
إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق و
التصاميم إلى السيد رئيس الجماعة في
ظرف  3أيام عمل
إشعار املعني باألمر بقرار السيد رئيس
الجماعة في ظرف يومين :
•تعديل املشروع وفق مالحظات اللجنة
•رفض الطلب مع تعليل القرار
• املوافقة على الطلب

i

مسطرة املشاريع الصغرى
إجراء وضع ودراسة امللفات
وضع ملف طلب الرخصة بمكتب ضبط
الجماعة املعنية من طرف صاحب املشروع
إرسال امللف إلى أعضاء اللجنة في الحال
(الشباك الوحيد أو اللجن اإلقليمية)
دراسة امللف و إبداء الرأي
فور تسلم امللف

 3أيام

 2يوم
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إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق و
التصاميم إلى السيد رئيس الجماعة في
ظرف  3أيام عمل
إشعار املعني باألمر بقرار السيد رئيس
الجماعة في ظرف يومين :
•تعديل املشروع وفق مالحظات اللجنة
•رفض الطلب مع تعليل القرار
• املوافقة على الطلب

3
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1

طلبات رخص اإلصالح والتسوية
والهدم

أ طلبات رخصة إصالح املباني القائمة
التعريف
يلعين الحص على رخصت االلح من أج :
 -1القلام با غا الطفلفت على املباني القاامت ال :
• ال ل جب الحص على رخصت البناء أو اللغليج ؛
• ال ييجةب ع ها ةح ي الغرض املعد له املبنى ،أو إ خا غليجات
ةنصب على العنالر املنص ص عليها يإ ا نظمت الةاري بها
العم كا جزاء املشيجكت وواجهات البنايات وا عمد والل زي
الداخلإ للبناء.
 -2إنجاز أ غا من أج إ امت موشآت م املت أو عرضلت.

امللف التقني واإلداري
ةحد ال ثاا اللزمت املك نت مللفات رلبات مخللق الرخص املذك ر أعله
ب ااطت رار مشيجك لل لطلين الحك مللين املكلفلين باللعميج والداخللت.

مكان إيداع امللف
ي امللق بعد كايإ من الوسخ بمكلب الضبر بالةماعت اليجابلت املعنلت،
أو بمكلب ضبر الشباك ال ضلد إن وجد مقاب ول إيدا .

دراسة املشروع
يدرس املشرو من رر املص حت الةماعلت املخلصت يإ ملدان اللعميج
اخ أج خم ت أيام ابلداءا من ةاريخ إيدا ملق الطلب وذالك وف
مقلضلات املرا م ر  2.18.475الصا ر يإ  12ي نل  2019امللعل
بلحديد إجراءات وكلفلات منج رخص االلح والا يت والهدم .

تسليم الرخصة
• ل رخصت إللح بنايت من رر رايس املجلس الةماعإ اخ أج
عشر أيام مفل ضت ،يحا ب ابلداء من ةاريخ إيدا ملق الطلب.
• ل رخصت االلح ون إضراز الرخص ا خرى و ون أخذ اآلراء
والحص على اللأ يجات املقرر بم جب الاشريعات وا نظمت الةاري
بها العم .
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أ طلبات رخصة إصالح املباني القائمة
املسطرة املتعلقة بطلب الحصول على رخصة
إصالح بناية قائمة
إيداع امللف بمكتب ضبط الجماعة
أو الشباك الوحيد في حالة وجوده مقابل
وصل إيداع

أجل أقصاه  10أيام مفتوحة

اإلحالة املباشرة للملف
إلى املصلحة الجماعية املختصة في ميدان
التعمير

 5أيام

إرسال امللف إلى السيد رئيس الجماعة

 2يوم

!

الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأن الطلب داخل
أجل خمسة أيام ابتداءا من تاريخ إيداع
ملف الطلب

توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى
صاحب الشأن داخل أجل يومين مفتوحين
• في حالة املوافقة :اإلخبار بقرار تسليم رخصة
اإلصالح.
• في حالة الرفض  :اإلخبار بمآل طلب الرخصة
مع تعليل القرار.

• مدة صالحية رخصة إصالح بناية قائمة  :ستة
( )06أشهر غير قابلة للتجديـد.

• توجه نسخة من الرخصة إلى السلطة اإلدارية
املحلية داخل أجل ثالثة أيام مفتوحة من تاريخ
تسليمها للمعني باألمر.
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ب طلبات رخصة تسوية البنايات الغير
قانونية
التعريف
ل رخصت

يت البنايات غيج القان نلت بالو بت ل حاالت اللاللت :

• ك بنايت أنجزت أ غالها ون الحص

م بقا على رخصت البناء ؛

• ك بنايت أنجزت أ غالها ون اللقلد باللصامل وامل اندات ال
المإ على أاااها الرخصت.

شروط طلب الحصول على رخصة التسوية
• ال يقب رلب الحص على رخصت الا يت إذا كانإ البنايت املعنلت د
ة ةحرير محضر مخالفت بشأنها.
• ال يمكن يت البنايات القاامت باللجزاات غيج القان نلت إال بعد خض
هذه اللجزاات لعمللت إعا الهلكلت.

مكان إيداع امللف
ملق رلب رخصت الا يت بمكلب ضبر الةماعت املعنلت أو
•ي
الشباك ال ضلد (يإ ضالت وج ه) مقاب ول إيدا  ،اخ أج اولين
ةبلدأ من ةاريخ  08يناير .2020

دراسة املشروع
• ةخض راات رلبات رخص الا يت مل طر املشاري الك جى ،كما ه
منص ص علله يإ امل ح  2بضابر البناء العام املحد لشك و روط
لل الرخص (امل اف علله باملرا م ر  2.18.577الصا ر يإ 12
ي نل .)2019
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ب طلبات رخصة تسوية البنايات الغير
قانونية
تسليم الرخصة
ل رخصت الا يت بعد اللحق من ك ن البنايت
•
والض ابر اللاللت :
 −ض ابر ملطلبات الصحت واملرور والةماللت ومقلضلات
الراضت العامت.
 −ال لمت ال اجب مراعاتها يإ املباني.
 −اللقلد باملقلضلات املضمنت يإ وثاا اللعميج وض ابر البناء
امللعلقت بالعل امل م ح به أو بامل ا املأذون فيها أو بامل اضت
املباح بناؤها أو بالغرض املخصص له البناء.
 −أن ةك ن املنطقت ال ةق فيها البنايت املعنلت معد لللعميج.
ل يإ الشروط

ل رخصت الا يت من رر رايس املجلس الةماعإ ،بعد م افقت
•
ال كالت الحضريت ،اخ أج أ صاه  60ي ما ،يبلدئ من ةاريخ إيدا
ملق الطلب.
• يإ ضالت عدم ااالفاء البنايت غيج القان نلت لهذه الشروط والض ابر،
فحنه يلعين على املعن با مر الحص على رخصت البناء بهد إ خا
اللغليجات ال اجب القلام بها.
ل رخصت الا يت بعد لام املعن با مر بحنجاز اللغليجات املرخص
•
لها ،وكذا اللحق من إنجازها.

!
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رخصة تسوية وضعية البناء تحل محل رخصة السكن
أو شهادة املطابقة طبقا ألحكام املادة  55من القانون
رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  31-92-1بتاريخ  15ذي الحجة من 1412
( 17يونيو .)1992

ب طلبات رخصة تسوية بناية غير
قانونية
املسطرة املتعلقة بتسليم رخصة تسوية البنايات ـ
الغير قانونية
إيداع امللف بمكتب ضبط الجماعة
أو الشباك الوحيد في حالة وجوده مقابل
وصل إيداع

أجل أقصاه  60يوما مفتوحة

 3أيام

 15يوما

 3أيام

 2يوم

!
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يحال امللف على لجنة الدراسة داخل أجل
 03أيام مفتوحة
الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأن الطلب داخل
أجل  15يوما مفتوحة ابتداءا من تاريخ
التوصل بالطلب
يحال محضر أشغال اللجنة على الرئيس
داخل أجل  03أيام مفتوحة
توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى
صاحب الشأن داخل أجل يومين مفتوحين
•في حالة املوافقة :اإلخبار بقرار تسليم رخصة
التسوية.
•في حالة الرفض  :طلب إدخال التعديالت
الضرورية على ضوء املالحظات املبداة.

في حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية للشروط
والضوابط املنصوص عليها في املادة  9من املرسوم رقم
 2.18.475املتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح
رخص اإلصالح والتسوية والهدم ،فإنه يتعين على
املعني باألمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال
التغييرات الواجب القيام بها.

ب طلبات رخصة تسوية بناية غير
قانونية
!

في حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية للشروط
والضوابط املنصوص عليها في املادة  9من املرسوم
املذكور ،فإنه يتعين على املعني باألمر :

الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال
التغييرات الواجب القيام بها

القيام بإدخال التغييرات وإحالة امللف على
املسطرة املتعلقة بالحصول على رخصة
التسوية

التحقق من إنجاز التغييرات املرخص لها

الحصول على رخصة تسوية وضعية البناية
التي تحل محل رخصة السكن أو شهادة
املطابقة
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ج طلبات رخصة الهدم
التعريف
عل ج رخصت الهدم إلزاملت ب القلام بأي هدم كلإ أو جزئي لبنايت من
البنايات.

امللف التقني واإلداري
يلضمن ملق رلب رخصت الهدم وج ا راات ةقنلت ينجزها مهندس
مخلص ،ةلعل ب ضعلت البنايت املعنلت ،وااجراءات ال اجب اةخاذها ب
وأثناء القلام بعمللت الهدم.

مكان إيداع امللف
• ي ملق رلب رخصت الهدم بمكلب ضبر الةماعت املعنلت أو الشباك
ال ضلد (يإ ضالت وج ه) مقاب ول إيدا .

دراسة املشروع
• ةخض راات رلبات رخص الهدم مل طر املشاري الك جى أو الصغرى،
ض ب ربلعت املشرو املعن با مر ،كما ه منص ص علله يإ امل حقين 2
و  3من ضابر البناء العام املحد لشك و روط لل الرخص
(امل اف علله باملرا م ر  2.18.577الصا ر يإ  12ي نل .)2019
• ا عضاء الداامين ل ةان راات رلبات الرخص امللعلقت بمشاري الهدم
يلك ن ن من مم لإ ك من العمالت أو اا لل والةماعت.

تسليم الرخصة
• ل رخصت هدم بنايت من رر رايس املجلس الةماعإ اخ أج
هر يبلدئ من ةاريخ إيدا ملق الطلب.
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ج طلبات رخصة الهدم
املسطرة املتعلقة بتسليم رخصة الهدم
إيداع امللف بمكتب ضبط الجماعة
أو الشباك الوحيد في حالة وجوده
مقابل وصل إيداع

أجل أقصاه شهرا

!
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إحالة امللف على مسطرة
املشاريع الكبرى
(بالنسبة للمشاريع التي
تندرج ضمن مسطرة
املشاريع الكبرى)

إحالة امللف على مسطرة
املشاريع الصغرى
(بالنسبة للمشاريع التي
تندرج ضمن مسطرة
املشاريع الصغرى)

مدة صالحية رخصة هدم بناية:
• ستة ( )06أشهر غير قابلة للتجديـد.
• في حين تبلغ هذه املدة  12شهرا بالنسبة للبنايات
التابعة إلدارات الدولة واملؤسسات العمومية وباقي
أشخاص القانون العام.

i

الرسوم وأجور الخدمات
املرجع

املا  33من املرا م ر  2.18.577الصا ر بامل افقت على ضابر البناء
العام املحد لشك و روط لل الرخص وال ثاا املقرر بم جب
النص ص الاشريعلت امللعلقت باللعميج واللجزاات العقاريت واملجم عات
ال كنلت وةق ل العقارات.

"

"

الخدمات املؤدى عنها لذى الوكالة الحضرية ملكناس

ةؤ ى لل كالت الحضريت ملكناس واجبات الخدمات املؤ ى ع ها ،يإ جمل
املشاري ال ةحص على الرأي امل اف  ،ماعدا املشاري املعفا وفقا للقرار
املنظ لأل اء عن الخدمات املؤ ى ع ها (انظر القاامت م ح  . )1وهإ عبار
عن:
ن
 .1مشاريع التجزيء  3.00 :ره و اضا ا الرا م للميج املرب
القاب للبل .
 .2مشارع البناء  3.00 :ره ون اضا ا الرا م للميج املرب لألرضلات
املغطا .
 .3مشارع التقسيم العقارات أو تقسيم وإدماج العقارات  0,20 :ره
للميج املرب م ةحديد املبلغ ا نى ال اجب أ اءه يإ  2000,00ره
(ألفي ره ) ون اضا ا الرا م بالو بت للم اضت ال ةق عن
هكلار واضد.
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i

الرسوم وأجور الخدمات

وسائل أداء الخدمات املؤدى عنها لذى الوكالة الحضرية
ملكناس
يتم األداء عبر الوسائل التالية :

• عن رري البطا ت البنكلت (  ) TPEبمقر ال كالت الحضريت.
• نقدا على ض ا ال كالت الحضريت ملكناس بالخزينت العامت على
أااس ةرخلص بالدف م ل من ب مصالح ال كالت.
• ع ج اانيجنإ على امل
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االكيجوني لل كالت .www.aumk.ma :

ضابط البناء العام املتعلق باألداء الطاقي
للمباني

i

خ املرا م ر 2-13-874لا ر يإ  20من ذي الحةت 15( 1435
أكل ر )2014بامل افقت على ضابر البناء العام املحد لق اعد ا اء
الطاقإ للمباني و حضدا ال ةنت ال رنلت للنجاعت الطا لت يإ املباني،
ضيز اللنفلذ هر ن ن ج . 2015
ري أضكام هذا الضابر على :

• املباني السكنية  :ك بنايت ةف الفضاءات املخصصت لل كن بها
% 80من م اضت ا ملار املبولت ما عدا ال كن القروي الفر ي؛
• املباني الخدماتية :املباني املخصصت للمراف العم ملت واملباني
ال ته طاعات ال لاضت والصحت واللعلل واللك ين واللجار
والخدمات.
ري أضكام هذا الضابر العام على:

ال

• املباني القائمة ب

خ

هذا املرا م ضيز اللنفلذ؛

• املباني املوجهة ألغراض الفلضت والصناعت اللقللديت والصناعت
واللخزين،
• املباني التي تستوجب شروط خاصة (املشاة البلاالكلت.)...،
اضيجام أضكام ضابر البناء العام املحد لق اعد ا اء الطاقإ للمباني،
ملزم لدراات رلبات رخص البناء وإضدا املجم عات ال كنلت.
ينق

مجا ةدخ هذه ال كالت إ ى منطقلين مناخللين :

• املنطقت  :3عمالت مكناس وإ لل الحاجب؛
• املنطقت  :4إ لل إفران.

!
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يجب اإلدالء بالبطاقة التقنية التعريفية لألداء التقني
للمباني كوثيقة ملزمة بملف طلب الرخصة (النموذج ملحق
بضابط البناء العام املحدد لقواعد األداء الطاقي للمباني
املتوفر للتحميل عبر املوقع .)www.aumk.ma

4
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أهم النصوص القانونية
 1املنظمة للتعميروالبناء
باملغرب

 4أهم النصوص القانونية
املنظمة للتعمير والبناء باملغرب
أهم النصوص القانونية املنظمة للتعمير والبناء والتجزيء وتقسيم
العقارات باملغرب:
▪ القان ن ر  12.90امللعل باللعميج الصا ر بانفلذه الظهيج الشريق
ر  31-92-1بلاريخ  15ذي الحةت من  17( 1412ي نل )1992؛
▪ القان ن ر  25.90امللعل باللجزاات العقاريت واملجم عات
ال كنلت وةق ل العقارات الصا ر بانفلذه الظهيج الشريق ر
 1.92.7بلاريخ  15من ذي الحةت  17( 1412ي نل )1992؛
▪ الظهيج الشريق ر  1.60.063الصا ر يإ  30من ذي الحةت 1379
( 25ي نل  )1960بشأن ة ال نطا العمارات القرويت؛
▪ الظهيج الشريق ر  1.93.51الصا ر يإ  22من ر ل ا و 10( 1414
ابلم ج  )1993معل ج بم ابت ان ن يلعل بحضدا ال كاالت
الحضريت؛
▪ القان ن ر  78.00امللعل باملل ا الةماعإ ،الصا ر بانفلذه الظهيج
الشريق ر  1.02.297بلاريخ  25من رجب  3( 1423أكل ر ) 2002
كما ة غليجه وةلملمه؛
▪ الظهيج الشريق ر  1.03.60الصا ر يإ  10ر ل ا و 12( 1424
ماي  )2003بانفلذ القان ن ر  12.03امللعل بدرااات اللأثيج على
البيئت.
▪ الظهيج الشريق ر  1.03.58الصا ر يإ  10ر ل ا و 12( 1424
ماي  )2003بانفلذ القان ن ر  10.03امللعل بال ل جلات.
▪ الظهيج الشريق ر  1.16.124الصا ر يإ  21من ذي القعد 1437
( 25أغ طس  )2016بانفلذ القان ن ر  66.12امللعل بمرا بت
وزجر املخالفات يإ مجا اللعميج والبناء.
▪ الظهيج الشريق ر  1.19.18الصا ر يإ  7من جما ا خر 1440
( 13ف جاير  )2019بانفلذ القان ن ر  47.18امللعل بحللح املراكز
الةه يت لإلاا مار و حضدا ال ةن الةه يت امل ضد لإلاا مار.
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 4أهم النصوص القانونية
املنظمة للتعمير والبناء باملغرب
▪ املرا م ر  832-92-2الصا ر يإ  27من ر ل ال اني  14( 1414أكل ر
 )1993للطبل القان ن ر  12.90امللعل باللعميج.
▪ املرا م ر  833-92-2الصا ر يإ  25من ر ل ال اني  12( 1414أكل ر
 )1993للطبل القان ن ر  25.90امللعل باللجزاات العقاريت
واملجم عات ال كنلت وةق ل العقارات.
▪ املرا م ر  2.13.424الصا ر يإ  13من رجب  24( 1434ماي
 ) 2013بامل افقت على ضابر البناء العام املحد لشك و روط
لل الرخص وال ثاا املقرر بم جب النص ص الاشريعلت امللعلقت
باللعميج واللجزاات العقاريت واملجم عات ال كنلت وةق ل العقارات
والنص ص الصا ر للطبلقها.
▪ املرا م ر  2-13-874الصا ر يإ  20من ذي الحةت  15( 1435أكل ر
 ) 2014بامل افقت على ضابر البناء العام املحد لق اعد ا اء الطاقإ
للمباني و حضدا ال ةنت ال رنلت للنجاعت الطا لت يإ املباني.
▪ املرا م ر  2.14.499الصا ر يإ  20من ذي الحةت  15( 1435أكل ر
 )2014بامل افقت على ضابر البناء العام املحد لق اعد ال ايت من
أخطار الحري والهل يإ البنايات و حضدا ال ةنت ال رنلت لل ايت من
أخطار الحري والهل يإ البنايات.
▪ املرا م ر  2.18.475الصا ر يإ  8ا  12( 1440ي نل ) 2019
امللعل بلحديد إجراءات وكلفلات منج رخص االلح والا يت والهدم.
▪ املرا م ر  2.18.577الصا ر يإ  8ا  12( 1440ي نل ) 2019
بامل افقت على ضابر البناء العام املحد لشك و روط لل الرخص
وال ثاا املقرر بم جب النص ص الاشريعلت امللعلقت باللعميج
واللجزاات العقاريت واملجم عات ال كنلت وةق ل العقارات.
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امللحقـ ــات

م1.

امللحق رقم  : 1املشاريع املعفاة من أداء
رسوم الخدمــات

ربقا للل للات املنب قت عن املجالس اا اريت لل كالت الحضريت ملكناس
فاملشاري املعفا من ف الرا م عن الخدمات املقدمت من رر ال كالت
الحضريت هإ كاللا إ:
• املشاري املقدمت من ب الةماعات اليجابلت؛
• املشاري املندرجت يإ إرار املبا ر ال رنلت لللنملت البشريت؛

• املشاري املقدمت من رر وكالت امل اكن واللجهيزات الع كريت؛
• مشاري املراف العم ملت؛

• مشاري أماكن العبا والةمعلات الخيجيت؛
• املشاري املندرجت يإ إرار امل اكبت اللقنلت والهندالت يإ املنار
القرويت؛
• مشاري ال كن اال لصا ي أو القروي ال ال ةلعدى  3م ل يات ()R+2
وذي م اضت إجماللت لألرضلات املغطا أ من 300م²؛

• املشاري االجلماعلت املندرجت يإ إرار ال جامج ال رنلت بما يإ ذلك :
ال كن االجلماعإ الذي ال ةلجاوز لمله  250.000,00ره على النح
املحد يإ الق انين الةاري بها العم ؛
• املشاري املندرجت يإ نطا برنامج مدن بدون لفلج ،وةلك الخالت
الصفلحلت وكذا إعا هلكلت ا ضلاء غيج
بالقضاء على الةل
القان نلت.
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م2.

امللحق رقم  : 2قائمة املشاريع الكبرى
تدرس لجنة املشاريع الكبرى ،املشاريع التالية:
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م3.

امللحق رقم  : 3الئحة املشاريع الصغرى

مع مراعاة قائمة "املشاريع الكبرى" الواردة بامللحق رقم  ،2تدرس لجنة
املشاريع الصغرى ،املشاريع التالية:
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م4.

امللحق رقم  : 4الئحة مشاريع اإلصالح

مع مراعاة قائمة "املشاريع الكبرى" الواردة بامللحق رقم  ،2تدرس لجنة
املشاريع الصغرى ،املشاريع التالية:

44

لالتصال بنــا
الوكالة الحضرية ملكناس
 13زنقة باستور– املدينة
الجديدة ص.ب  675مكناس
الهاتف + 212(0)535 51 03 10/11 :
الفاكس +212(0)5 35 51 03 01 :
www.aumk.ma
aumk@menara.ma

امللحقات
الحاجب
املركب اإلداري ،مقر عمالة إقليم
الحاجب ،الحاجب
الهاتف+212(0)5 35 54 25 49 :

إفران
 ، 563الطابق األول زنقة ليال،

ص.ب  ، 10إفران
الهاتف+212(0)5 35 56 64 01:

