
ل العملـــــــــيـــالدليـــــــــ
واإلجراءات القانونيةمساطرلل

في ميدان التعمير

2020طبعة 

اململكة املغربية

التعمير و وزارة إعداد التراب الوطني
واإلسكان وسياسة املدينة

الوكالة الحضرية ملكناس

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜⵏⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵡⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴰⵎⵓⵔⴷⵓⵙⴽⴰⵡ

ⴷⵜⵣⴷⵓⵖⵜⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵏⵜⵎⴷⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ



2

، وسنواصل السير معا، والعمل سويا"
وعية، لتجاوز املعيقات الظرفية واملوض
ة تنفيذ وتوفير الظروف املالئمة، ملواصل

البرامج واملشاريع التنموية، وخلق
.فرص الشغل، وضمان العيش الكريم

شعبي العزيز،

إن تحقيق املنجزات، وتصحيح 
االختالالت، ومعالجة أي مشكل 
ل اقتصادي أو اجتماعي، يقتض ي العم
ين الجماعي، والتخطيط والتنسيق، ب

ة مختلف املؤسسات والفاعلين، وخاص
نة بين أعضاء الحكومة، واألحزاب املكو 

.لها

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 

لتربع جاللته على 19بمناسبة الذكرى الـ
.2018يوليوز 29عرش أسالفه املنعمين، 
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ملــــاذا هذا الدليــــــــــل؟1 I
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عى ال كالـت يندرج إنجاز هذا الـدلل  يـإ إرـار إاـيجاةلجلت الل الـ  ال ـ    ـ
بت اللقنلت الحضريت ملكناس  للحقلقها، اعلبارا أن نشر املعل مات وامل اك

ب الظهيج للشركاء وامل ارنين ه  جزء ال يلجزأ من املهام املخ لت لها بم ج
اـــبلم ج 10)1414مـــن ر لـــ  ا و  22يـــإ الصـــا ر  1.93.51الشـــريق ر ـــ 

ضلـــــ ،املعل ــــج بم ابــــت  ــــان ن يلعلــــ  بحضــــدا  ال كــــاالت الحضــــريت( 1993
وآللات  عم  هذه ال كالت منذ إضداثها على ةط ير خ جاتها وةح ين أ وات

ى وضـ  وهكـذا اـعإ إ ـ. ةدخلها يإ خدمت امل ارنين ومجا  نف ذها اليجابي
ها بهـد  وةرالخ الاات القـر  مـ  ن ـق مقار ـت  شـاركلت مـ  جملـ   ـركا 

.املشروعت انلظاراته ةلبلت 

ت ال كالـــــةب ـــــلر ااجـــــراءات، ضرلـــــإ إ ــــىيــــإ هـــــذا ال ـــــلا ، واـــــعلا م هـــــا 
ن خـل  أن ةك ن أكثج انفلاضا على مجالهـا ومحلطهـا، مـالحضريت ملكناس 

تلـــاةح ــين آللــات وواـــاا  الل الــ  مــن خـــل  إ مــاج ةقنلــات ةكن ل ج
هــذا الــدلل  أ ا  لوشــر و عمــل  ويعــد ( .NTIC)ااعــلم واالةصــا  الةديــد  

ت ةرابلت، املعل مت امل جه لكافت  ركاء ال كالت، م ارنين ومهنلين وجماعا
:ويهد  ا ى

.نشر و عمل  الق انين الةاري بها العم •

زيء، ة ضــلج جملــ  ااجــراءات امللبعــت يــإ إنجــاز أي مشــرو  بنــاء، ةجــ•
.ةق ل ، أو إضدا  مجم عات اكنلت

Iــــاذا هذا الدليــــــــــل؟مل

تعزيز
مبادئ الشفافية

والقرب ودمقرطة الولوج ـ
للمعلومات
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هذا هو دليلكم إلرشادكم الى 
لى عفي ميدان التعمير اإلجراءات 

ضوء املقتضيات القانونية 
.والتنظيمية الجديدة

ــــاذا هذا الدليــــــــــل؟مل

 لـــل  إ، عمالـــت مكنـــاسيـــإاااـــا مار وةريـــدون عقـــاري ن أنـــل  منعشـــ ن ▪
إ لل  إفران ؛أو الحاجب

ةريدون ةجهيز و ناء عقارك ؛▪
ةريدون االالف ار عن ةخصلصات وثلقت اللعميج لعقارك  ؛▪
ت ةريـــدون معرفــــت ااجـــراءات ال ــــ  يجـــب اةباعهــــا ل حصـــ   علــــى  رخصــــ▪

.أو االلح أو الا  يتالبناء أو اللجزيء أو اللق ل 

I

فر الوكالة الحضرية ملكناس تو 
ة لكم املساعدة التقنية الالزم

يق ملواكبتكم وإرشــادكم لتحق

.ومشاريعكمانتظـــاراتكم
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اإلجراءات في ميدان 1
التعمير II
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 نميداطلبات االستنناء في 1
التعمير 1
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عميرالتمجالطلبات االستنناء في 

املعم   ج اللعميوثلقتملقلضلاتمطاب غيج االاا ماري مشروعك كانإذا
 علىللدرااتعرضه صدالةهت،وا إال لدإ ىرلبة جلهيمكنك بها،

 املحدثتو للاا مار امل ضد الةه يتال ةنتأنظار 
 
من28 للما ةطبلقا

ا و حضدللاا مار الةه يتاملراكز بحللحامللعل 47.18ر  القان ن 
.للاا مارامل ضد الةه يتال ةان

 ال للاا مار امل ضد الةه يتال ةنتإضدا علىينصالقان ن هذا
مل جيإةب ال  الحاللتواملحللتالةه يتال ةانكافتمح الح 

امللعلقتاتالقرار الةخاذا وضداارار لاشك باالاا مار،امللعلقتاملجاالت
.الرأيوإبداءاالاا مار بملفات

رلباتإيالبإالةهت،وا إيرأاهاال  ال ةنت،هذهإ ىالقان ن هذاويعهد
 ماريتاالاا املشاري انجاز اللزمتاال اريتوااجراءاتوالقراراتالرخص

ذك ر املالقان ن ضد وال  اللعميج،مجا يإاالالثناءرلباتيإوكذا
.للم ا مرينبهاامللعلقتالرخصومنجمعالةتهاوكلفلات روط

.تال ةنلهذهالداامتالكلابتمهامللاا مار الةه ي املركز يل  ى

1
كان إيداع امللف م

املشاريع املستهدفة

القطاعات،جمل يإالشغ ملنالبواملحدثتاملنلجتاالاا ماريتاملشاري 
ماعإاالجللل كناملخصصتةلكغيج ال كنلتالعقاريتاملشاري ماعدا

.لل ق طا للتاملبانيأو القان نيغيج ال كنومحار ت

:التعميرمجالفياستنناءأيمنحيمكنال 

 احاتاملسأو العموميةللتجهيزاتاملخصصةباألراض ي-
التهيئةطرق أو الخضراء

املحميةاملناطقأو الري بمناطق-

املخاطرأو للفيضاناتاملعرضةباملناطق-

!
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ثمار ال يمكن الترخيص بإدخال أي تغيير على مشروع است
اء أو استفاد من االستنناء بعد الحصول على رخصة البن

.اإلذن بإحداث تجزئة عقارية

:التاليةالحاالتفيغياال املمنوحاالستنناءيعتبر •

ا بحضدااذنأو البناءرخصترلبملقامل ا مر إيدا عدم✓
الت أج اخ االاا مار بمشرو امللعلقينالعقاريتاللجزات

.االالثناءةبلل ةاريخمنأ هر (6)

أج  اخ املشرو إنجاز أـشغا يإالفعلإالشرو عدم✓
ااذنأو البناءرخصتعلىالحص   ةاريخمنأ هر (6)الت

.راالاا مابمشرو امللعلقينالعقاريتاللجزاتبحضدا 

 رار يإاملحد  االاا مار مشرو إنجاز بشروطااخل ✓
.االالثناء

عميرالتمجالطلبات االستنناء في 

.ومعللااملاباالالثناء رار ك يك ن •

1
تسليم قرار باالستنناء

مدة صالحية قرار االستنناء

!
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1 ب
والبناء طلبات رخص التجزيء

وإحداث مجموعات سكنية 
والتقسيم

2
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طلبات رخصة التجزيء

أيأو املعماري مهنداهأو املشرو لاضبرر منم   رلب•
الغرض؛لهذاعينشخص

 م ض  العقار أنمؤكد العقاريتاملحافظتمص حتمنم لمت ها  •
 ون انتهإ داللعرضاتفيج وأن،اللحفلظ لدأو محفظاللجزيء
 عرض؛أي سةل 

يتالعقار للمحافظتال رنلتال كالترر منم ل م احإةصمل •
العقار؛ضدو يبينوالخرااطيالطب غرايإواملسح

املشرو م اضتكانإإذا1/1000أو1/500ب ل رب غرايإةصمل •
اور املجوا راض  ا نصا أر امم العقار ضدو يبينهكلارا،25ةف   

مل ل ى اومنحنلاتاملضلعتوالنقرا نصا بينالفاللتوامل افات
.الحا ا لض ىإنالقاامتواملزروعاتواملباني

اللصمل علىم قر1/1000أو1/500ب ل اللجزاتةصمل •
الطب غرايإ؛

؛1/5000أو1/2000ب ل امل   ةصمل •
الشبكات؛ومخللقالطر  بحنجاز امللعلقتاللقنلتال ثاا •
باللجزات؛الخاصاللحملت فيج •
.املشرو يإامللدخلينيناملهندام تامل جمالعق  مننسخت•

أ

مللف التقني واإلداري 

أو املعنلتاملحللتل ةماعتالضبربمكلبالوسخمنكايإبعد امللقي   
.وجدإنال ضلدالشباكضبربمكلب

كان إيداع امللفم
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طلبات رخصة التجزيء

ال كالترر من  لمهف ر الك جى املشاري لةنتإرار يإاملشرو يدرس
جا آةحديدم املعنلت،الخارجلتواملصالحاملعنلتوالعمالتالحضريت

2.18.577ر  املرا ممقلضلاتوف وذلكعم ،ي م15يإالرأيإبداء
البناءضابرعلىبامل افقت(2019ي نل 12)1440  ا 8يإالصا ر 

بم جباملقرر وال ثاا الرخص  لل و روطلشك املحد العام
جم عاتواملالعقاريتواللجزااتباللعميجامللعلقتالاشريعلتالنص ص
.العقاراتوةق ل ال كنلت

يإر النظإعا  عللك يل جبم اف ،غيج لرأيال ةنتإبداءضالتيإ•
.ال ةنتأنظار علىجديدمنعرضهاعا  مشروعك ةصمل 

أ ااك ف ر ملشروعك يرخصم اف ،لرأيال ةنتإبداءضالتيإ•
دمتخةكلفتفلهبمابه،امللعلقتوامل لحقاتالرا مملخللق
ال ثاا االكما وكذا،ملكناسالحضريتال كالتلدىالدراات

.اللزمتاللكملللت

أ

دراسة املشروع

 شاري امللةنتاجلما بعداملبدىالرأيةبللغك املعنلتالةماعتواجبمن
.الك جى 

التبليغ عن الرأي

.ابوالضراوامل لحقاتالرا ممخللقأ اءف ر الرخصتلك   ل •
.لدورهاةاريخمنان ات(03)ثل ملد املفع   ااريتالرخصتهذه•
.الفيج هذهيإا  غا ةولهل إنالرخصتهذهةلغى•
Ne»املرخصتاللصامل ة ض • varietur»االخراجرلبملقضمن

.العقاريتاملحافظتمص حتلدىالفر يتالعقاريتالرا م

رخصةتسليم ال
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طلبات رخصة التجزيء أ

 موضوعالعقار يكون أنالواجبمنتجزئة،إلنجاز 
فترةانتهاءمعالتحفيظقيدأو محفظالتجزيء

.تعرضأيدون التعرضات

i

:باستعينواملفكملتكوين

 غرافيالطوبو التصميمإلنجاز طوبوغرافيمساحمهندس•
 ق،الطر اإلكراهات،الجوار،املساحة،الحال،واقعيبين
.الخ

 دفتر ووضعالتجزئةتصميمإلنجاز معماري مهندس•
 لقةاملتعاملقتضياتاحتراممعبها،الخاصالتحمالت

.ميريةالتعاملعلوماتمذكرةفيالواردةاملشروعبمنطقة

 الطرق،)التقنيةالدراساتإلنجاز مختصمهندس•
.(....الشبكاتمختلف

.

i
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طلبات رخصة التجزيء

 يلضل رب غرايإم احمهندسرر مناللجزاتة رينيجب•
.واملراف والطر  ا رضلتللبق الد ل اللحديد

لقومخلاملعماري املهندسبينالعمللاتةو ل علىال هر يجب•
ا  غا ،ايج ض نلضماناملهنداين

املقاو  )الفنلتاملعل ماتعنفضل وةاريخهاليجخلصر  عرضيجب•
ااعلناهذغلا ويعل ج .ال رشم   يإ(...ا  غا وفيج املقاوالتأو 

.القان ن عليهايعا بمخالفت
Ne»املرخصتاللصامل مننسختة فيج يجب• varietur»عينيإ

لحق ةوال  املفل ضتا وراشمرا بتلةنتإ ار رهنللك ن املكان،
.اللصامل م ا  غا مطابقتمن

أ

الورش

للماالالةنتالعم .ا  غا انتهاءعنالبلديتإبلغعللك يجب•
وإعدا اابلغ،ةاريخمني ما45غض ن يإال رشزيار علىاملؤ إ

.املرخصاملشرو م مطابقتهاومدىاملنجز ا  غا ي ضحةقرير 
صت،املرخلللصامل مطابقتغيج املنجز ا  غا أنل ةنتاةضحإذا•

ىعلالحص    صدال ةنتملضظاتوف ال ضعلت   يتاللزمفمن
.لأل غا املؤ إاالاللم

انجاز إر   غرايم احبمهندساالةصا عللك املؤ إ،االاللمبعد•
.الفر يتالعقاريتالرا ماالخراج صداللقن امللق

.املؤ إماالالل علىالحص   بعدانتلأل غا ال هائياالاللميمنج•
يجب،اللحللتوالبولتاللجهيزاتيإماعل  ظه ر ل ةنتاةضحوإذا

.اللضهااللزمتااجراءاتاةخاذعللك 

االستالم املؤقت والنهائي
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طلبات رخصة البناء

أيأو املعماري مهنداهأو املشرو لاضبرر منم   رلب•
الغرض؛لهذاعينشخص

مل ةصأو ،محفظاالعقاركانإنامل احإواللصمل امللكلت ها  •
؛محفظاالعقاريكنل إنرب غرايإ

امل   ؛ةصمل •
؛الهندالتاللصامل •
ا  زيأو  غليج يخصاملشرو كانإذااملرخصتالهندالتاللصامل •

 اامت؛ببنايتر اب 
.املعماري املهندسم امل جمالعقدمننسخت•
؛(املعنلتالةماعت)املشرو لاضبرر منم  عتاله يتور ت•
امحاذيبهالقلاماملزم البناءكانإذااللصفلقمعاينتمننسخت•

.عم ميلطري 

ب

لف التقني واإلداري امل

أو املعنلتاملحللتل ةماعتالضبربمكلبالوسخمنكايإبعد امللقي   
.وجدإنال ضلدالشباكضبربمكلب

كان إيداع امللف م

 التصاميمإنجاز قصدمعماري مهندسمععقدإبرام•
.األشغالإنجاز ومواكبةامللفوتتبعالهندسية

 إنجاز قصدطوبوغرافيمساحمهندسإلىاللجوءيتم•
 كأساساءللبنالصالحةاملنطقةيبينطوبوغرافيتصميم
 موضوعالعقار كانإذاالهندسية،التصاميمإلنجاز 

 بوثيقةمبرمجةمرافقأو طرق )قانونيةإكراهات
طبوغرافية،أو (...التعمير،

i
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طلبات رخصة البناء

 علتنض بالصغرى أو الك جى املشاري لةنتإرار يإاملشرو يدرس
تال كالرر من  لمهبعد،(باملرفقاتاللاحتانظر )املشرو 

 وفوذلكاملعنلت،الخارجلتواملصالحاملعنلتوالعمالتالحضريت
ي نل 12)1440  ا 8يإالصا ر 2.18.577ر  املرا ممقلضلات

 لل  و روطلشك املحد العامالبناءضابرعلىبامل افقت(2019
باللعميجتامللعلقالاشريعلتالنص صبم جباملقرر وال ثاا الرخص

.العقاراتوةق ل ال كنلتواملجم عاتالعقاريتواللجزاات

   إعاعللك ي ل جبامل اف ،غيج للرأيال ةنتإبداءضالتيإ•
.ال ةنتأنظار علىجديدمنلعرضهمشروعك ةصمل 

ااك أ ف ر ملشروعك يرخصامل اف ،للرأيال ةنتإبداءضالتيإ•
ال  ايت،الحضريتال كالت)بهامللعلقتوامل لحقاتالرا ممخللق
انت،الخرا)اللزمتواللقنلتالفنلتالدراااتوإنجاز ،(...املدنلت،
.تاللزماللكملللتال ثاا ةقدي وكذا(...ااةصاالت بكإ

دراسة املشروع

.نتال ةاجلما بعداملبدىبالرأيبابللغك املعنلتالةماعتةق م

التبليغ عن الرأي

يهافبماوامل لحقاتالرا ممخللقأ ااك ف ر الرخصت  ل •
عنبار عوهإ.املعنلتاليجابلتالةماعتلفااد امل لحقتالضريبت

الغيج املرخصتباللصامل مرف الرخصتوةاريخر  يلضمن رار 
Ne»لللغليج اب  varietur».

 ةاريخمنواضد انتملد املفع   ااريتالرخصتهذه ظة•
.لدورها

.الفيج هذهخل ا  غا يإيشر ل إنالرخصتهذهةلغى•

تسليم الرخصة

ب
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طلبات رخصة البناء

املقاو  )الفنلتاملعل ماتعنفضل وةاريخهاليجخلصر  عرضيجب•
نسختة فيج يجبكما.ال رشم   يإ(...ا  غا وفيج املقاوالتأو 

Ne»املرخصتاللصامل من varietur»إ ار رهنللك ن املكانعينيإ
م ا ا  غمطابقتمنةلحق وال  املفل ضتا وراشمرا بتلةنت

.اللصامل 
,القان ن ع هايعا بمخالفتوال ثاا ااعلنهذاغلا يعل ج •

الورش

  مرفاملعنلتاليجابلتالةماعترايسإ ىال كنرخصترلبي جه•
نداك مهرر منامل لملينا  غا انتهاءو ها  املطابقتبشها  

املصالحرر منم لمتا  غا مطابقت ها  وكذااملعماري،
لق انينايإعللهاملنص صالحاالتيخصفلماباالةصاالتاملخلصت

.العم بهاالةاري 
إ ىلتاليجابوالةماعتاا لل أو العمالتمم لإمنمك نتلةنتةولق •

.ا  غا مطابقتمنلللأكداملكان،عين
.ال ةنتلهذهامل اف بالرأيمره ن ال كنرخصت  لل يبقى•
بعدت،املخلصاملصالحرر منالكهر اءبشبكتبنايلك ر ريل •

.امل لحقاتكافتوأ اءال كنرخصتةقدي 

رخصة السكن

تغيير املشروع املرخص

البنايات املوسمية واإلصالحات

منءالبنارخصترلبمل طر بمشروعك  عللتأو  غليج أييخض •
.جديد

:يإرغبل إن
م املت؛أو مؤ لتبناياتإنشاء•
عما االعلىيؤثر ال بشك  اامتبناياتبرفلفتأ غا أوإللح•

.لإالداخالل زي أو /ووالبولتاملشيجكت،وا جزاءوال اجهت،املكان،
 طر ماةبا  ون املعنلتاملصالحمنااللحرخصترلبيكفلك •

.الحضريتال كالتملصالحال ة ءأو البناءرخصترلب

ب
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طلبات رخصة إحداث مجموعات 
سكنية

:مناكنلتمجم عاتإضدا رخصترلبملقيلك ن 

اللجزيء؛رخصتعلىل حص   اللزمتال ثاا •

.البناءرخصتعلىل حص   اللزمتال ثاا •

.واضد مر امل طرةينيإاملطل  تال ثاا ةقدم

مللف التقني واإلداري 

املعنلت،لتاليجاببالةماعتالضبربمكلبالوسخمنكايإبعد امللقي   

.وجدإنال ضلدالشباكضبربمكلبأو 

كان إيداع امللف م

نفس ليخضع طلب رخصة إحداث مجموعات سكنية 
.لطلب التجزيء والبناءاملسطريةجراءات اإل 

دراسة املشروع ـ

ال كالترر من  لمهف ر الك جى املشاري لةنتإرار يإاملشرو يدرس
قلضلاتموف وذلكاملعنلت،الخارجلتواملصالحاملعنلتوالعمالتالحضريت
بامل افقت(2019ي نل 12)1440  ا 8يإالصا ر 2.18.577ر  املرا م

ا وال ثاالرخص  لل و روطلشك املحد العامالبناءضابرعلى
 العقاريتاتواللجزاباللعميجامللعلقتالاشريعلتالنص صبم جباملقرر 

.العقاراتوةق ل ال كنلتواملجم عات

إيالنظر إعا  عللك يل جبم اف ،غيج لرأيال ةنتإبداءضالتيإ•

.ال ةنتأنظار علىجديدمنعرضهاعا  مشروعك ةصمل 

أ ااك ف ر ملشروعك يرخصم اف ،لرأيال ةنتإبداءضالتيإ•

ل  ايتاالحضريت،ال كالت)بهامللعلقتوامل لحقاتالرا مملخللق

اوكذ،مخلص راااتمكلبلدىالخراانت رااتوإنجاز ،(...املدنلت،

.اللزمتاللكملللتال ثاا ةقدي 

ج

!
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يل  قا،عليهمصا   عميج ب ثلقتمغطا بمنطقتعقاراةملك ن كنل إذا
:لللق ل ااب إذنعلىالحص   على

عليهابييجةأو هـدفهايك ن (  متأو بل )اللق ل عنالناةجتالبق •
عليها؛بناءا امتمعد غيج أكثج أو بقعلينإ ىعقار ةـق ل 

 أنمنكانإذابل ه  ائعايك ن أنعلىأشخاصلعد عقار بل •
ةك ن  ائ نصيبعلىا   علىاملشيجينأضديحص أنذلك

البق تم اضع هاةق أال يجبال  امل اضت ون لهاملطابقتامل اضت
إذامرب ميج 2.500 ون أو اللعميج وثاا منوثلقتبمقلض ىا رضلت

.القبل هذامنم اضتعلىينصل 

طلب الرخصة

الغرض؛لهذاعينشخصأيأو املشرو لاضبرر منم   رلب•

إن احإاملباللصمل مرف  ت-مقامهاةق موثلقتك أو -امللكلت ها  •
؛محفظاالعقاركان

؛1/5000أو1/2000ب ل امل   ةصمل •

؛القاامتالحالتيبينعامةصمل •

ا مر يلعل عندما1/1000أو1/500ب ل اللق ل مشرو ةصمل •
.املشيجكتامللكلتيإالبل نطا عنالخارجتباملشاري 

.الطب غرايإامل احاملهندسم امل جمالعقد•

امللف التقني واإلداري 

طلبات رخصة التقسيم

كان إيداع امللف م

املعنلت،لتاليجاببالةماعتالضبربمكلبالوسخمنكايإبعد امللقي   

.وجدإنال ضلدالشباكضبربمكلبأو 

د
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ال كالترر من  لمهف ر الك جى املشاري لةنتإرار يإاملشرو يدرس
إبداءا آجةحديدم املعنلتالخارجلتواملصالحاملعنلتوالعمالتالحضريت

2.18.577ر  املرا ممقلضلاتوف وذالكعم ي م15يإالرأي
البناءضابرعلىبامل افقت(2019ي نل 12)1440  ا 8يإالصا ر 

بم جباملقرر وال ثاا الرخص  لل و روطلشك املحد العام
جم عاتواملالعقاريتواللجزااتباللعميجامللعلقتالاشريعلتالنص ص
.العقاراتوةق ل ال كنلت

دراسة املشروع

طلبات رخصة التقسيم د

غير لرأياللجنةإبداءحالةفي•
ر النظإعادةعليكميتوجبموافق،

 هعرضإلعادةمشروعكمتصميمفي
.اللجنةأنظار علىجديدمن

 موافق،لرأياللجنةإبداءحالةفي•
طرفمنملشروعكميرخص

 أدائكمفور الترابيةالجماعة
 واملستحقاتالرسومملختلف
.بهاملتعلقة

 عليكمالرخصة،استالمبعد•
 املحافظةبمصلحةاالتصال
 الرسوماستخراجقصدالعقارية
العقاركانإذاالفردية،العقارية
.محفظا

i
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رى لجان دراسة املشاريع الصغرى والكب
(  اتامللحقالقائمة بانظر )

i

د،ال ضلبالشباكةجرى والك جى الصغرى املشاري  رااتلةان•
منأكثج هاااكنتةف   ال  بالبلدياتال ا عتللمشاري بالو بت
.ن مت50.000

.الشباكهذابكلابتاملعنلتالةماعتمصالحةلكلق•

ن مت50.000البلديات ال   ةف   ااكنتها أكثج من 

اللابعتعاتالةمالباقإبالو بتإ للملت ةانباملشاري  رااتةجرى •
.ةدخلناملجا 

.تبالكلاباملعنلتاا للملتاملصالحةلكلقالحالتهذهإي•

باقإ الةماعات اللابعت ملجا  ةدخلنا
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وضع ملف طلب الرخصة بمكتب ضبط
من طرف صاحب الجماعة املعنية

املشروع

3إرسال امللف إلى أعضاء اللجنة في ظرف
أيام عمل

دراسة امللف و إبداء الرأي :اجتماع اللجنة
يوم عمل15في ظرف أقصاه 

إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق و 
ي التصاميم إلى السيد رئيس الجماعة ف

أيام عمل3ظرف 

تعديل املشروع وفق مالحظات اللجنة•
رفض الطلب مع تعليل القرار•
املوافقة على الطلب•

 إشعار املعني باألمر بقرار السيد رئيس
:الجماعة في ظرف يومين 

إجراء وضع ودراسة امللفات

أيام3

يوم15

أيام3

يوم2

مسطرة املشاريع الكبرى  i



24

وضع ملف طلب الرخصة بمكتب ضبط 
من طرف صاحب املشروعالجماعة املعنية

إرسال امللف إلى أعضاء اللجنة في الحال 
(الشباك الوحيد أو اللجن اإلقليمية)

دراسة امللف و إبداء الرأي
فور تسلم امللف

إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق و 
التصاميم إلى السيد رئيس الجماعة في

أيام عمل3ظرف 

تعديل املشروع وفق مالحظات اللجنة•
رفض الطلب مع تعليل القرار•
املوافقة على الطلب•

 إشعار املعني باألمر بقرار السيد رئيس
:الجماعة في ظرف يومين 

إجراء وضع ودراسة امللفات

أيام3

يوم2

الصغرى مسطرة املشاريع  i
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وية رخص اإلصالح والتسطلبات 1
والهدم 3
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:أج منااللحرخصتعلىالحص   يلعين

:ال  القاامتاملبانيعلىالطفلفتبا  غا القلام-1

؛اللغليج أو البناءرخصتعلىالحص     ل جبال •

ليجات غإ خا أو املبنى،لهاملعدالغرضةح ي ع هاييجةبال •
هابالةاري ا نظمتيإعليهااملنص صالعنالر علىةنصب
ي والل ز وا عمد البناياتوواجهاتاملشيجكتكا جزاءالعم 

.للبناءالداخلإ

.عرضلتأو م املتموشآتإ امتأج منأ غا إنجاز -2

أ

التعريف

أعله ر املذكالرخصمخللقرلباتمللفاتاملك نتاللزمتال ثاا ةحد 
.والداخللتعميج باللاملكلفلينالحك مللينلل لطلينمشيجك رار ب ااطت

امللف التقني واإلداري 

ائمةاملباني القرخصة إصالحطلبات 

كان إيداع امللفم

املعنلت،لتاليجاببالةماعتالضبربمكلبالوسخمنكايإبعد امللقي   

.إيدا ول مقاب وجدإنال ضلدالشباكضبربمكلبأو 

دراسة املشروع

ميج اللعملدانيإاملخلصتالةماعلتاملص حترر مناملشرو يدرس
وف ذالكو الطلبملقإيدا ةاريخمنابلداءاأيامخم تأج  اخ 

امللعل 2019ي نل 12يإالصا ر 2.18.475ر  املرا ممقلضلات
.والهدموالا  يتااللحرخصمنجوكلفلاتإجراءاتبلحديد

تسليم الرخصة

 أج اخ الةماعإاملجلسرايسرر منبنايتإللحرخصت  ل •
.الطلبملقإيدا ةاريخمنابلداءيحا بمفل ضت،أيامعشر 

اآلراءأخذو ون ا خرى الرخصإضراز  ون االلحرخصت  ل •
ةاري الوا نظمتالاشريعاتبم جباملقرر اللأ يجاتعلىوالحص   

.العم بها
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ةست:قائمةبنايةإصالحرخصةصالحيةمدة•
.للتجديـدقابلةغير أشهر (06)

 اإلداريةالسلطةإلىالرخصةمننسخةتوجه•
 يختار منمفتوحةأيامثالثةأجلداخلاملحلية

.باألمرللمعنيتسليمها

!

ائمةاملباني القرخصة إصالحطلبات أ

إيداع امللف بمكتب ضبط الجماعة
مقابل أو الشباك الوحيد في حالة وجوده

وصل إيداع

اإلحالة املباشرة للملف
ان املصلحة الجماعية املختصة في ميدإلى 

التعمير

الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأن الطلب داخل
من تاريخ إيداع ابتداءاأجل خمسة أيام 

ملف الطلب

إلى السيد رئيس الجماعةامللف إرسال 

خصة اإلخبار بقرار تسليم ر : في حالة املوافقة•
.اإلصالح

ة اإلخبار بمآل طلب الرخص: في حالة الرفض •
.مع تعليل القرار

م إلى توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسل
صاحب الشأن داخل أجل يومين مفتوحين

ة املسطرة املتعلقة بطلب الحصول على رخص
إصالح بناية قائمة

يوم2

ه 
صا

أق
ل 

ج
أ

10
ة 

وح
فت

 م
ام

أي
أيام5
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:لاللتالل حاالتبالو بتالقان نلتغيج البنايات   يترخصت  ل 

؛البناءرخصتعلىم بقاالحص    ون أ غالهاأنجزتبنايتك •

ل  اوامل انداتباللصامل اللقلد ون أ غالهاأنجزتبنايتك •
.الرخصتأاااهاعلىالمإ

ب

التعريف

 دنلتاملعالبنايتكانإإذاالا  يترخصتعلىالحص   رلبيقب ال •
.بشأنهامخالفتمحضر ةحرير ة 

خض  عدبإال القان نلتغيج باللجزااتالقاامتالبنايات   يتيمكنال •
.الهلكلتإعا  لعمللتاللجزااتهذه

لغير تسوية البنايات ارخصة طلبات 
قانونية

شروط طلب الحصول على رخصة التسوية

أو املعنلتالةماعتضبربمكلبالا  يترخصترلبملقي   •
ناوليأج  اخ إيدا ،ول مقاب (وج  هضالتيإ)ال ضلدالشباك

.2020يناير08ةاريخمنةبلدأ

كان إيداع امللفم

دراسة املشروع

 ه  ماكالك جى،املشاري مل طر الا  يترخصرلبات رااتةخض •
و روطلشك املحد العامالبناءبضابر2امل ح يإعللهمنص ص

12يإالصا ر 2.18.577ر  باملرا معللهامل اف )الرخص  لل 
.(2019ي نل 
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تسليم الرخصة

لشروطا  ل يإالبنايتك ن مناللحق بعدالا  يترخصت  ل •
:اللاللتوالض ابر

ومقلضلاتوالةماللتواملرور الصحتملطلباتض ابر−
.العامتالراضت

.املبانييإمراعاتهاال اجبال لمت−

البناءابروض  اللعميج وثاا يإاملضمنتباملقلضلاتاللقلد−
بامل اضتو أفيهااملأذون بامل ا  أو بهامل م حبالعل  امللعلقت

.البناءلهاملخصصبالغرضأو بناؤهااملباح

.للعميجلمعد املعنلتالبنايتفيهاةق ال  املنطقتةك ن أن−

قتم افبعدالةماعإ،املجلسرايسرر منا  يتالرخصت  ل •
إيدا ةاريخمنيبلدئي ما،60أ صاهأج  اخ ،الحضريتال كالت

.الطلبملق

 ابر،والضالشروطلهذهالقان نلتغيج البنايتااالفاءعدمضالتيإ•
إ خا  بهدالبناءرخصتعلىالحص   با مر املعن علىيلعينفحنه

.بهاالقلامال اجباللغليجات

املرخصاتاللغليج بحنجاز با مر املعن  لامبعدالا  يترخصت  ل •
.إنجازهامناللحق وكذالها،

لغير تسوية البنايات ارخصة طلبات 
قانونية

نالسكرخصةمحلتحلالبناءوضعيةتسويةرخصة
القانون من55املادةألحكامطبقااملطابقةشهادةأو 

 هير الظبتنفيذهالصادر بالتعمير املتعلق12.90رقم
1412منالحجةذي15بتاريخ31-92-1رقمالشريف

.(1992يونيو17)

!

ب
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تسوية بناية غير رخصة طلبات 
قانونية

ب

إيداع امللف بمكتب ضبط الجماعة
مقابل أو الشباك الوحيد في حالة وجوده

وصل إيداع

يحال امللف على لجنة الدراسة داخل أجل 
أيام مفتوحة03

الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأن الطلب داخل
من تاريخ ابتداءايوما مفتوحة 15أجل 

التوصل بالطلب

يحال محضر أشغال اللجنة على الرئيس 
أيام مفتوحة03داخل أجل 

خصة اإلخبار بقرار تسليم ر : في حالة املوافقة•
.التسوية

طلب إدخال التعديالت : في حالة الرفض •
.املبداةالضرورية على ضوء املالحظات 

م إلى توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسل
صاحب الشأن داخل أجل يومين مفتوحين

بنايات ـاملسطرة املتعلقة بتسليم رخصة تسوية ال
الغير قانونية

يوم2

ه 
صا

أق
ل 

ج
أ

60
ة 

وح
فت

 م
ما

يو
يوما15

أيام3

أيام3

 روطللشالقانونيةغير البنايةاستيفاءعدمحالةفي
رقماملرسوممن9املادةفيعليهااملنصوصوالضوابط
 منحوكيفياتإجراءاتبتحديداملتعلق2.18.475

علىيتعينفإنهوالهدم،والتسويةاإلصالحرخص
الإدخبهدفالبناءرخصةعلىالحصول باألمر املعني

.بهاالقيامالواجبالتغييرات

!
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 روطللشالقانونيةغير البنايةاستيفاءعدمحالةفي
 املرسوممن9املادةفيعليهااملنصوصوالضوابط

:باألمراملعنيعلىيتعينفإنهاملذكور،

تسوية بناية غير رخصة طلبات 
قانونية

!

ب

الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال 
التغييرات الواجب القيام بها

لى القيام بإدخال التغييرات وإحالة امللف ع
ة املسطرة املتعلقة بالحصول على رخص

التسوية

االتحقق من إنجاز التغييرات املرخص له

اية الحصول على رخصة تسوية وضعية البن
التي تحل محل رخصة السكن أو شهادة 

املطابقة
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منتلبنايجزئيأو كلإهدمبأيالقلام ب إلزاملتلهدمارخصت عل ج
.البنايات

ج

التعريف

الهدمرخصة طلبات 

باكالشأو املعنلتالةماعتضبربمكلبالهدمرخصترلبملقي   •
.إيدا ول مقاب (وج  هضالتيإ)ال ضلد

كان إيداع امللف م

دراسة املشروع

غرى،الصأو الك جى املشاري مل طر الهدمرخصرلبات رااتةخض •
2 حقينامليإعللهمنص صه  كمابا مر،املعن املشرو ربلعتض ب

الرخص  لل و روطلشك املحد العامالبناءضابرمن3و
.(2019ي نل 12يإالصا ر 2.18.577ر  باملرا معللهامل اف )

الهدمبمشاري امللعلقتالرخصرلبات رااتل ةانالداامينا عضاء•
.والةماعتاا لل أو العمالتمنك مم لإمنيلك ن ن 

تسليم الرخصة

أج  اخ الةماعإاملجلسرايسرر منبنايتهدمرخصت  ل •
.الطلبملقإيدا ةاريخمنيبلدئ هر 

امللف التقني واإلداري 

مهندسينجزهاةقنلت رااتوج  االهدمرخصترلبملقيلضمن
 ب ااةخاذهال اجبوااجراءاتاملعنلت،البنايتب ضعلتةلعل مخلص،

.الهدمبعمللتالقلاموأثناء
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إيداع امللف بمكتب ضبط الجماعة

أو الشباك الوحيد في حالة وجوده

مقابل وصل إيداع

إحالة امللف على مسطرة 
املشاريع الصغرى 

بالنسبة للمشاريع التي )
تندرج ضمن مسطرة 

(املشاريع الصغرى 

إحالة امللف على مسطرة 
املشاريع الكبرى 

بالنسبة للمشاريع التي )
تندرج ضمن مسطرة 

(املشاريع الكبرى 

املسطرة املتعلقة بتسليم رخصة الهدم

را
شه

ه 
صا

أق
ل 

ج
أ

:بنايةهدمرخصةصالحيةمدة
.للتجديـدقابلةغير أشهر (06)ستة•
 للبناياتبالنسبةشهرا12املدةهذهتبلغحينفي•

 يوباقالعموميةواملؤسساتالدولةإلداراتالتابعة
.العامالقانون أشخاص

!

الهدمرخصة طلبات ج
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البناءضابرعلىبامل افقتالصا ر2.18.577ر  املرا ممن33املا  
بم جباملقرر وال ثاا الرخص  لل و روطلشك املحد العام

جم عاتواملالعقاريتواللجزااتباللعميجامللعلقتالاشريعلتالنص ص
.العقاراتوةق ل ال كنلت

املرجع

""
لوكالة الحضرية ملكناس لذى االخدمات املؤدى عنها

مل جيإع ها،املؤ ىالخدماتواجباتملكناسالحضريتلل كالتةؤ ى
للقرار فقاو املعفا املشاري ماعداامل اف ،الرأيعلىةحص ال  املشاري 
 عبار وهإ.(1م ح القاامتانظر )ع هااملؤ ىالخدماتعنلأل اءاملنظ 

:عن
املرب للميج الرا ماضا ا  ون  ره 3.00:التجزيءمشاريع1.

.للبل القاب 
 اتلألرضلاملرب للميج الرا ماضا ا  ون  ره 3.00:البناءمشارع2.

.املغطا 
  ره 0,20:العقاراتوإدماجتقسيمأو العقاراتالتقسيممشارع3.

 ره 2000,00يإأ اءهال اجبا  نىاملبلغةحديدم املرب للميج 
نعةق ال  للم اضتبالو بتالرا ماضا ا  ون ( ره ألفي)

.واضدهكلار 

الخدماتالرسوم وأجور  i



35

:يتم األداء عبر الوسائل التالية 

.الحضريتال كالتبمقر (TPE)البنكلتالبطا ترري عن•

 ىعلالعامتبالخزينتملكناسالحضريتال كالتض ا علىنقدا•
.ال كالتمصالح ب منم ل بالدف ةرخلصأااس

.www.aumk.ma:لل كالتاالكيجونيامل   علىاانيجنإع ج •

ة لوكالة الحضريلذى االخدمات املؤدى عنهاوسائل أداء 
ملكناس 

الخدماتالرسوم وأجور  i
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 15)1435الحةتذيمن20يإلا ر 874-13-2ر  املرا م خ 
 اءا  لق اعداملحد العامالبناءضابرعلىبامل افقت(2014أكل  ر
املباني،يإالطا لتللنجاعتال رنلتال ةنتو حضدا للمبانيالطاقإ

.2015ن ن ج هر اللنفلذضيز 

:علىالضابرهذاأضكام  ري 

بهالل كناملخصصتالفضاءاتةف   بنايتك :السكنيةاملباني•
الفر ي؛القرويال كنعدامااملبولتا ملار م اضتمن80%

نيواملباالعم ملتللمراف املخصصتاملباني:الخدماتيةاملباني•
لجار والواللك ينواللعلل والصحتال لاضت طاعاتته ال  

.والخدمات

:علىالعامالضابرهذاأضكام  ري ال 

اللنفلذ؛ضيز املرا مهذا خ    ب القائمةاملباني•

ناعتوالصاللقللديتوالصناعتالفلضتألغراضاملوجهةاملباني•
واللخزين،

.(...كلت،البلاالاملشاة )خاصةشروطتستوجبالتياملباني•

مباني،للالطاقإا  اءلق اعداملحد العامالبناءضابرأضكاماضيجام
.ال كنلتاملجم عاتوإضدا البناءرخصرلباتلدرااتملزم

:مناخللينمنطقلينإ ىال كالتهذهةدخ مجا ينق  

الحاجب؛وإ لل مكناسعمالت:3املنطقت•

.إفرانإ لل :4املنطقت•

ني جب اإلدالء بالبطاقة التقنية التعريفية لألداء التقي

حق  النموذج مل)للمباني كوثيقة ملزمة بملف طلب الرخصة 
ني بضابط البناء العام املحدد لقواعد األداء الطاقي للمبا

(.www.aumk.maاملتوفر للتحميل عبر  املوقع  

!

ي ضابط البناء العام املتعلق باألداء الطاق
للمباني 

i

http://www.aumk.ma/
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1
هم النصوص القانونية أ

اء املنظمة للتعمير والبن
باملغرب

4
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أهم النصوص القانونية 4
ملغرباملنظمة للتعمير والبناء با

سيموتقوالتجزيءوالبناءللتعمير املنظمةالقانونيةالنصوصأهم
:باملغربالعقارات

الشريقالظهيج بانفلذهالصا ر باللعميج امللعل 12.90ر  القان ن ▪
؛(1992ي نل 17)1412منالحةتذي15بلاريخ31-92-1ر  

واملجم عاتالعقاريتباللجزااتامللعل 25.90ر  القان ن ▪
ر  قالشريالظهيج بانفلذهالصا ر العقاراتوةق ل ال كنلت

؛(1992ي نل 17)1412الحةتذيمن15بلاريخ1.92.7

1379الحةتذيمن30يإالصا ر 1.60.063ر  الشريقالظهيج ▪
القرويت؛العماراتنطا ة ال بشأن(1960ي نل 25)

 10)1414ا و  ر ل من22يإالصا ر 1.93.51ر  الشريقالظهيج ▪
ال كاالتبحضدا يلعل  ان ن بم ابتمعل ج (1993ابلم ج

؛الحضريت

الظهيج هبانفلذالصا ر الةماعإ،باملل ا امللعل 78.00ر  ان ن الق▪
 (2002أكل  ر3)1423رجبمن25بلاريخ1.02.297ر  الشريق

وةلملمه؛ غليجهة كما

12)1424ا و  ر ل 10يإالصا ر 1.03.60ر  الشريقالظهيج ▪
علىاللأثيج بدراااتامللعل 12.03ر  القان ن بانفلذ(2003ماي

.البيئت

12)1424ا و  ر ل 10يإالصا ر 1.03.58ر  الشريقالظهيج ▪
.اتبال ل جلامللعل 10.03ر  القان ن بانفلذ(2003ماي

1437القعد ذيمن21يإالصا ر 1.16.124ر  الشريقالظهيج ▪
بمرا بتامللعل 66.12ر  القان ن بانفلذ(2016أغ طس25)

.والبناءاللعميج مجا يإاملخالفاتوزجر 

1440ا خر جما  من7يإالصا ر 1.19.18ر  الشريقالظهيج ▪
املراكز بحللحامللعل 47.18ر  القان ن بانفلذ(2019ف جاير13)

.مارلإلاا امل ضد الةه يتال ةنو حضدا لإلاا مار الةه يت
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أهم النصوص القانونية 4
ملغرباملنظمة للتعمير والبناء با

أكل  ر14)1414ال انير ل من27يإالصا ر 832-92-2ر  املرا م▪
.باللعميجامللعل 12.90ر  القان ن للطبل (1993

أكل  ر12)1414ال انير ل من25يإالصا ر 833-92-2ر  املرا م▪
 العقاريتباللجزااتامللعل 25.90ر  القان ن للطبل (1993

.العقاراتوةق ل ال كنلتواملجم عات

ماي24)1434رجبمن13يإالصا ر 2.13.424ر  املرا م▪
و روطلشك املحد العامالبناءضابرعلىبامل افقت(2013
علقتامللالاشريعلتالنص صبم جباملقرر وال ثاا الرخص  لل 

عقاراتالوةق ل ال كنلتواملجم عاتالعقاريتواللجزااتباللعميج
.للطبلقهاالصا ر والنص ص

أكل  ر15)1435الحةتذيمن20يإصا ر ال874-13-2ر  املرا م▪
اقإالطا  اءلق اعداملحد العامالبناءضابرعلىبامل افقت(2014

.املبانييإالطا لتللنجاعتال رنلتال ةنتو حضدا للمباني

أكل  ر15)1435الحةتذيمن20يإالصا ر 2.14.499ر  املرا م▪
منال  ايتلق اعداملحد العامالبناءضابرعلىبامل افقت(2014
منايتلل  ال رنلتال ةنتو حضدا البناياتيإوالهل الحري أخطار 
.البناياتيإوالهل الحري أخطار 

 (2019ي نل 12)1440  ا 8يإالصا ر 2.18.475ر  املرا م▪
.والهدموالا  يتااللحرخصمنجوكلفلاتإجراءاتبلحديدامللعل 

(2019ي نل 12)1440  ا 8يإالصا ر 2.18.577ر  املرا م▪
الرخص  لل و روطلشك املحد العامالبناءضابرعلىبامل افقت
ميجباللعامللعلقتالاشريعلتالنص صبم جباملقرر وال ثاا 

.العقاراتوةق ل ال كنلتواملجم عاتالعقاريتواللجزاات
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امللحقــــــــــــــات6 5
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املشاريع املعفاة من أداء :1مللحق رقم ا1.م
رسوم الخدمــات

ملكناسالحضريتلل كالتتاا اريلسااملجعناملنب قتلل للاتلربقا
التال كرر مناملقدمتالخدماتعنالرا م ف مناملعفا املشاري ف

:كاللا إهإالحضريت

اليجابلت؛الةماعات ب مناملقدمتاملشاري •

؛البشريتلللنملتال رنلتاملبا ر إرار يإاملندرجتاملشاري •

ت؛الع كريواللجهيزاتامل اكنوكالترر مناملقدمتاملشاري •

العم ملت؛املراف مشاري •

الخيجيت؛والةمعلاتالعبا  أماكنمشاري •

نار امليإوالهندالتاللقنلتامل اكبتإرار يإاملندرجتاملشاري •
القرويت؛

(R+2)م ل يات3ةلعدىال ال  القرويأو اال لصا يال كنمشاري •
؛²م300منأ  املغطا لألرضلاتإجماللتم اضتوذي

 :لكذيإبماال رنلتال جامجإرار يإاملندرجتاالجلماعلتاملشاري •
النح  على ره 00,250.000 لملهةلجاوز ال الذياالجلماعإال كن
العم ؛بهاالةاري الق انينيإاملحد 

التالخوةلكلفلج،بدون مدنبرنامجنطا يإاملندرجتاملشاري •
غيج ا ضلاءهلكلتإعا  وكذاالصفلحلتالةل  علىبالقضاء
.القان نلت
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املشاريع الكبرى قائمة:2مللحق رقم ا2.م

:تدرس لجنة املشاريع الكبرى، املشاريع التالية
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الصغرى الئحة املشاريع :3مللحق رقم ا3.م

تدرس لجنة ، 2الواردة بامللحق رقم " املشاريع الكبرى "مع مراعاة قائمة 
:، املشاريع التاليةالصغرى املشاريع 
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اإلصالحالئحة مشاريع :4مللحق رقم ا4.م

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



ـــالالتصال بن

www.aumk.ma

aumk@menara.ma

10/11 03 51 535(0)212 +: الهاتف

01 03 51 35 5(0)212+: الفاكس

املدينة –زنقة باستور  13
مكناس675ب .الجديدة ص

سالوكالة الحضرية ملكنا

امللحقات

الحاجب

املركب اإلداري، مقر عمالة إقليم
الحاجب، الحاجب

 49 25 54 35 5(0)212+:الهاتف

إفران

، الطابق األول زنقة ليال،563

، إفران10ب .ص

:01 64 56 35 5(0)212+الهاتف


