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 أن تحدي النجاعة مرتبط بشكل وثيق
ة فقيمة وفعالي. بتحدي التنافسية

اإلدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها 
 في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض
المعركة الشرسة الستقطاب 

 االستثمارات والكفاءات ورؤوس األموال،
صادية وبما تفتحه من آفاق التنمية االقت

واالجتماعية، وتوفير فرص الشغل، 
.وخاصة للشباب

إن اإلصالح الشامل والمندمج لإلدارة 
ا، العمومية يكتسي طابعا استعجالي

بحكم الرهانات المطروحة عليه ضمانا 
...للرعاية المستمرة للمرفق العام

وتعد االستفادة من التكنولوجيات 
الحديثة عامال حاسما في االرتقاء 

 بالعمل اإلداري، إذ ينبغي التوجه نحو
ات تعميم اإلدارة الرقمية، وتوفير الخدم

 عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات
.من طرف مختلف القطاعات

مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة 
 إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة

العمومية العلي

بالصخيرات 2018فبراير 27يوم الثالثاء   
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ـــــلالغاية من  الدليـــــ

ـــات  ـــزا آلليـــ ــــ عز ــدليل  ــــذا الـــــ ـــ ي  ــــأ ـــل يــ ا التواصــــ ــد ـــ عتمــ ـــ  ــــ ــة لال الـــــ و
ـــاس ــــ ة ملكنــ ـــر ـــ ضـــ ن وامل ا ـــــار ـــ ن العقـ ـــ ــــ ــاء واملنعشــ ـــ ـــ ــــع الفرقـ ـــ ن مــ ـــ ــــ نيــ

ن عموما .واملرتفق

ــو بــذلك ــة مــن أجــل إن أداة و  جــاز لتوضــيح مختلــف املســاطر اإلدار
ـــ ــــ ــــاء، الع ر امشــ ــــ ــــزيءوالبنـ ـــ ــــــداث وال ،تجــ ـــيم، و إحـــ ــــ ـــات اتقســ ــــ موعــ

دمسكنيال ة، وال سو .ة، واإلصالح، وال

ــات الت ـــ املعلومـــ ــ ـــول ع صــ ـــة ا ــديم كيفيــ ـــ تقـــ ــ ـــ إ ســ ـــا  ــة كمــ يـــ عم
ـــ وا ـــ ميـــدان التعم ناء  إلجـــراءات وتوضـــيح إجـــراءات طلبـــات االســـت

ايات امل بع مختلف ش نالالمادية باإلضافة ا مسطرة ت .واطن

ز عز
مبادئ الشفافية 

والقرب ودمقرطة الولوج  
للمعلومات

 ميدان اإلجراءات   توضيح
 ع ضوء املقتضياتالتعم 

االقانونية والتنظيمية املعمو  .ل 

لالزمة  املساعدة التقنية اتوف
رشــادكم لتح قيق ملواكبتكم و

عكم .انتظارا تكم ومشار
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صول ع طلب ا
ي  ةمذكرة املعلومات التعم

ية املعلومات مذكرةتحدد صص االستعمال التعم ة مللكية ا  وفقا عقار
ة التعم وثائق ملقتضيات تبة القانونية االثار السار  املنفعة عالنا ع امل

ا العامة مكن . شأ صول  و ا ا ونية البوابة ع عل   :االلك
http://www.aumk.ma/form/e-note

ية املعلومات مذكرة طلب توجيه او  الة نحو  التعم ة الو ضر  اذا ناسملك ا
عا العقار ان اجب إفران إقلي أو مكناس لعمالة تا  ا جهبالتو  وذلك  .وا

ة ة القانونية الشؤون مدير سلم تقوم ال والعقار  وصل بلمقا الطلبات ب
ا ومرقم مؤرخ إيداع ا ودراس سليم ا و ن أجل  لصاح .نمفتوح يوم

إيداع امللف 

صول  شروط ا

ا ادقمص التعم وثيقة وجود حالة  الطلب ذا يتقدم ان ان الي يمكن  .عل
 املع ارالعق ملالك اال الطلب ذا يقدم ان يمكن ال الوثيقة، ذه غياب  لكن

ر بوثيقة أو األخ ذا بموافقة يد ص ل أو صول  ت  املذكرة ذه ع ا
.العامة املنفعة اعالن كقرار

ة ندات املطلو الوثائق واملس

ا ف الواجب أداؤ املصار

م 300 ساب مع در ما 50 شاملة الرسوم، اح بة در  القيمة ع كضر
ما 0،75 ا إضافة املضافة،  .نقذا األداء ان اذا التن كرسوم در

الوطنية التعريف بطاقة من نسخة
 رخيصت تقديم من بد ال عليها مصادق تعمير وثيقة وجود عدم حالة في
 غير المعلومات طلب كان إذا عليه، مصادق العقار مالك طرف من

العقار لذلك مالك
 يفضل كان ادا الطلب صاحب عنوان يحمل بريدي بطابع ظرف

البريد عبر المذكرة على الحصول
العقارية المحافظة مصالح طرف من مسلمة *الملكية شهادة إذا كان العقار محفضا أو في 

طور التحفيظ
ذه الوثائق *  صول ع  يمكنكم ا
//:magov.ancfcc.www.http:ع

الطبوغرافية الهندسة مصلحة طرف من مسلم *العقاري التصميم
الطبوغرافية الهندسة مصلحة طرف من مسلم *المساحة حساب

طبوغرافي مهندس طرف من موضوع طبوغرافي تصميم إذا كان العقـــار غير محفـــظ
 أو ح،واض بخط مكتوب العقار ملكية ثبوت لعقد عليها مصادق نسخة

محلف ترجمان طرف من موضوع

ا املصادق التعم وثائق إ الولوج من البوابة ذه تمكن نتا ع عل   :إلن

https:// www. taamir.gov.ma

افية غر الوثائق البوابة ا
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ناءطلب  التعم ميدان  االست

ثمار  شروعامل ان إذا  ا، ملعمول ا التعم وثيقة ملقتضيات مطابق غو  ي اس
وي  املركز ا التوجه كيمكن ثمار ا سلم الذي لالس  البوابة ع امللفات ي

ونية اma.invest-cri.www//:http:اإللك نة أنظار ع ليحيل ة ال و  ا
ثمار املوحدة دثةو  لالس   ا

ً
 اجل  ،47.18 رقم القانون  من 28 للمادة طبقا

  .يوما30 أقصاه
د   ع نة، ذه إ القانون  ذا و ا ال ال ة، وا يرأس  طلبات  البت ا

ة واإلجراءات والقرارات الرخص ع إلنجاز الالزمة االدار ثم املشار ةاالس  وكذا ار
ناء طلبات  ، مجال  االست ون  التعم ن قرار ل  و .ومعلال اسميا اءباالست

إيداع امللف 

ناء ع االست  مشار

ع ناء مشار ع  االست ة املشار ثمار دثة املنتجة االس   الشغل اصبملن وا
ع ماعدا القطاعات، جميع ة املشار صص تلك غ السكنية العقار  للسكن ةا

ة االجتما ي غ السكن ومحار ي أو القانو .للسقوط األلية املبا

ناء أي منح يمكن ال :التعم مجال  است
صصة باألرا ات ا ضراء املساحات أو العمومية للتج يئة، ق طر  أو ا ال

مية، املناطق أو الري  بمناطق املناطق ا اطر وأ للفيضانات املعرضة و . ا

ناء عت  االت  غيا ال  املمنوح االست :التالية ا
ثمر إيداع عدم  ئةالتجز  بإحداث اإلذن أو البناء رخصة طلب ملف املس

ة ن العقار ثمار بمشروع املتعلق ر )6( ستة أجل داخل االس خ من أش  تار
ناء تبليع .االست

ر )6( ستة أجل داخل  املشروع إنجاز أـشغال  الفع الشروع عدم  أش
خ من صول  تار ةالعقا التجزئة بإحداث اإلذن أو البناء رخصة ع ا  ر

ن ثمار بمشروع املتعلق .االس
ثمار مشروع إنجاز شروط اإلخالل ددة االس ن قرار  ا .اءاالست

ناء  مدة صالحية قرار االست

خيص يمكن ال  ثمار  مشروع ع غي  أي بإدخال ال  من استفاد اس
ناء صول  عد االست ةع تجزئة بإحداث اإلذن أو  البناء رخصة ع ا .قار

ناء  مجال التعم    دوا عدم منح االست
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ناء اإلجراءات الالمادية  ميدان  الب
والتعم

ي  ونية منصة اعتماد يأ  اململكة، تراب مجموع صعيد ع وموحدة تفاعلية الك
يل اجل من خاصة آلية ةو  بإيداع املتعلقة الالمادي التدب مساطر ت  معا

اخيص واستصدار الطلبات  داثواح والتقسيم والتجزيء البناء رخص( ال
موعات د السكن ورخص السكنية ا ا )املطابقة وشوا سليم  ائقوالوث و

ماعات طرف من القانونية ابية ا لية والسلطات ال ،الت مجال  ا  عم
شطة ع ذات واأل .االقتصادي الطا

IV

ديثة لتحس: التحول الرق ن جودة توظيف التكنولوجيات ا
دمات ا

صول  أو سكنية مجموعات إحداث أو تجزيء أو بناء مشروع إنجاز أجل من    ا
د السكن رخص ع ط يجب  املطابقة، وشوا ندس االتصال ر  ري معما بم

نة بمزاولة له مرخص اص  بالقطاع امل ل ليقوم ا صول  ةالالزم التداب ب  ل
ا املرغوب الرخصة ع سبة .ف ال ندسب للتقسيم  و  ,الطبوغرا املساح امل

طوة املتبعة ا

ونية املنصة تمكن ن جميع http://www.Rokhas.ma :الك ة من املتدخل  معا
انية عن فضال معقولة آجال و شفافية الرخص طلبات مختلف ا إم بع  ت

ونيا .الك
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حداث  طلبات رخص التجزيء والبناء و
موعات السكنية والتقسيم ا

V

الرخصة

  طلبات الرخص لفمإيداع 

ماعة الضبط بمكتب الرخص طلبات ملف يودع لية ل  بمكتب أو املعنية ا
 رقمم إيداع وصل مقابل ذلك و ،وجد إن التعم لرخص الوحيد الشباك ضبط

.مؤرخ و
ماعة تحيل  يتعدى ال أجل داخل الدراسة ان ع الرخص طلبات ملف ا
.مفتوحة أيام ثالثة

خ رقم يتضمن قرار عن عبارة  الرخصة   ميمبالتصا مرفق الرخصة وتار
Ne» للتغي القابل غ املرخصة varietur».

نة عقاد ال ا

ا عدد يتجاوز  ال ماعاتا :سمة 50.000 ساكن
ع دراسة تجرى  ، لرخص الوحيد بالشباك املشار لفو  التعم  امص تت

ماعة .كتابةالب املعنية ا
ماعات با :ا

ع دراسة تجرى  لفو  اإلقليم، أو العمالة صعيد ع إقليمية ناب املشار  تت
.بالكتابة املعنية اإلقليمية املصا

ع يف املشار تص

ع تصنف   ا حسب املشار ع ا نوع ى  املشار ع الك ع رى الصغ واملشار  ومشار
يف قائمة انظر( اإلصالح ع تص قب املشار .)4و 3، 2 اتامل
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 ملف طلب الرخصة بمكتب ضبط إيداع
ماعة املعنية عمن طرف صاحب املشرو  ا

نة  ظرف  3 إرسال امللف إ أعضاء ال
أيام عمل

نة دراسة امللف و إبداء الرأي  :اجتماع ال
يوم عمل 15 ظرف أقصاه 

 إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق و 
ماعة  ظرف  التصاميم إ س ا أيام  3رئ

عمل

نة• عديل املشروع وفق مالحظات ال
عليل القرار• رفض الطلب مع 
افقة ع الطلب• املو

م إشعار املع باألمر بقرار  س ا اعة  رئ
ن  :ظرف يوم

ودراسة امللفاتإيداع  إجراء 

أيام 3  

يوم 15  

أيام 3  

يوم 2  

ى  مسطرة املشارع الك
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وضع ملف طلب الرخصة بمكتب ضبط 
ماعة املعنية من طرف صاحب املشروع ا

ال  نة  ا إرسال امللف إ أعضاء ال
)ن اإلقليميةاالشباك الوحيد أو ال(

دراسة امللف و إبداء الرأي
سلم امللف فور 

إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق و 
ماعة  س ا ظرف  التصاميم إ السيد رئ

أيام عمل 3

نة• عديل املشروع وفق مالحظات ال
عليل القرار• رفض الطلب مع 
افقة ع الطلب• املو

س  إشعار املع باألمر بقرار السيد رئ
ن  ماعة  ظرف يوم :ا

ودراسة امللفات إيداعإجراء 

أيام 3  

يوم 2  

الصغرى مسطرة املشارع 

ن   ا

ن  ا
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طلب رخصة التجزيء

ندسه أو املشروع صاحب طرف من موقع طلب• ن ص أي أو املعماري  م  ذال ع
الغرض؛

ادة• ة من مسلمة  امللكية ش افظة مص ة ا  وعموض العقار أن مؤكدة العقار
ة وأن ،التحفيظ قيد أو محفظ التجزيء ت قد التعرضات ف  أي يل دون  ان
عرض؛

الة طرف من مسلم عقاري  تصميم• ة للمحافظة الوطنية الو  وامل العقار
رائطي الطبوغرا ن وا العقار؛ حدود يب

ندس نجزهي طبوغرا تصميم• وغرا مساح م  إذا 1/1000 أو1/500 سلم طو
ن كتارا، 25 تفوق  املشروع مساحة انت  األنصاب أرقام مع العقار حدود يب
اورة واألرا ن الفاصلة واملسافات ا  نحنياتوم املضلعة والنقط األنصاب ب

ي املستوى  ال اقت إن القائمة واملزروعات واملبا .ا
ندس نجزهي التجزئة تصميم•  ع مسقط1/1000 أو 1/500 سلم معماري  م

؛ التصميم الطبوغرا
؛1/5000 أو 1/2000 سلم املوقع تصميم•
ات؛ ومختلف الطرق  بإنجاز املتعلقة التقنية الوثائق• الشب
اص التحمالت دف • بالتجزئة؛ ا
م العقود من ة• ندس مع ةامل ن نامل ؛ املشروع  املتدخل
ادة• ندس طرف من مقدمة ش ا تحدد ال  املعماري  امل  غلةاملست املساحات ف

ية ة التقنية املعطيات افة و واملب ؛ الضرور

أ
التق واإلداري  مكونات امللف 

دراسة املشروع

د ع نة إ ع ى  املشار ا تبدي و املشروع دراسة الك  وذلك يوما 15 أجل  رأ
ا طرف من به التوصل عد الة من ل يمثلون  الذين أعضا ض الو ةا  ر

ارجية واملصا اإلقليم او والعمالة .املعنية ا
ن ماعة ع يتع  نة رفط من املبدى بالرأي الطلب صاحب تبليغ املعنية ا

ع ى  املشار   .الك
نة ابداء حالة     مالحظاتب التقيد املشروع صاحب ع موافق، غ لرأي ال

نة نة ع جديد من عرضه إلعادة ال .املعنية ال
نة إبداء حالة   ومالرس مختلف أداء عد املشروع يرخص موافق، لرأي ال

لفة ذلك  بما والضرائب، واملستحقات الةال طرف من الدراسة خدمة ت  و
ة ضر  رسم( نيةالتق الدراسة مثل الالزمة التكميلية الوثائق تتميم وكذا ا

شآت ات الطرق  امل ندس طرف من املنجزة )... والشب  لورش،ا دف مختص، م
ف جداده ,الشأن صاحب توقيع تحمل عر

رخصةمدة صالحية ال 
ة التجزيء رخصة خ من سنوات )03( ثالث  ملدة املفعول  سار ا تار  .صدور

عت ته لم ان الغية و ة ذه  االشغال ت ,الف
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طلب رخصة التجزيء

ن يجب• ندس طرف من التجزئة توط  يتم حيث طبوغرا مساح م
  .واملرافق والطرق  األرضية للبقع الدقيق التحديد

ر يجب• سيق ع الس ن العمليات ت ندس ب  ومختلف املعماري  امل
ن ندس األشغال، س حسن لضمان امل

خيص رقم عرض يجب• خه ال  نيةالف املعلومات عن فضال وتار
ة املقاوالت أو املقاول ( ع .الورش موقع  )... األشغال وف  غياب تو

ا عاقب مخالفة اإلعالن ذا    .القانون  عل
  "للتغي القابلةغ" املرخصة التصاميم من ة توف يجب•

«Ne varietur»  ن ان، ع ون  امل ن لت  مراقبة نة إشارة ر
 صاميمالت مع األشغال مطابقة من تتحقق وال املفتوحة األوراش

.الورش ودف املرخصة

أ

الورش

  يوما 45 غضون   الورش معاينة ع املؤقت االستالم نة تقوم•
خ من ماعة إبالغ تار اء عن املشروع صاحب ا  عدادو  األشغال، ان

ر  اتقر ا ومدى املنجزة األشغال يو ملعاين  املشروع عم مطابق
.املرخص

نة ات إذا•  للتصاميم مطابقة غ املنجزة األشغال أن ل
ة الالزم فمن املرخصة، ن مالحظات وفق الوضعية سو .ةال

ن  املؤقت، االستالم عد•  الاالتص املشروع صاحب ع يتع
ندس وغرا مساح بم  خراجاست قصد التق امللف إلنجاز طو

ة الرسوم .الفردية العقار
ي االستالم يمنح• ا صول  عد سنة لألشغال ال  ستالماال  ع ا

ذا .املؤقت نة ات و ور  ل ات  ما عيوب ظ  يةوالب التج
 الالزمة اإلجراءات اتخاذ املشروع صاحب ع يجب التحتية،
ا    .إلصالح

ي ا االستالم املؤقت وال
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طلب رخصة البناء

ندسه أو املشروع صاحب طرف من موقع طلب• ن ص أي أو املعماري  م ذ ع  ال
الغرض؛

ادة•  إن- غراطبو  تصميم أو ،محفضا العقار ان  إن عقاري ال التصميمو امللكية ش
ن -محفضا العقار يكن لم ة املنطقة يب  اميمالتص إلنجاز أساس للبناء الصا

ندسية، ات موضوع العقار ان إذا ال مجة مرافق أو طرق ( قانونية إكرا  يقةبوث م
، طبوغرافية؛ أو )...التعم

؛املوقع تصميم•
ندسية التصاميم• ندس طرف من منجزة ال ؛ معماري  م
ندسية التصاميم• ادة أو غي يخص املشروع ان إذا املرخصة ال ناية طوابق ز  ب

قائمة؛
م العقد من ة• ندس مع امل ندس التصاميم إنجاز قصد املعماري  امل بع يةال  وت

؛ األشغال إنجاز ومواكبة امللف
ة ورقة• و املشروع؛ صاحب طرف من موقعة ال
ق محاذيا به القيام املزمع البناء ان إذا التصفيف معاينة من ة• ؛ عمومي لطر
ام بخصوص التقنية املذكرة• ة التصاميم اح  من لوقايةا لقواعد التقنية و املعمار

ق أخطار ر لع و ا ق انظر( البنايات  ال ؛ )5 امل
ادة • ام بخصوص ش ة التصاميم اح  ما اقيةالط النجاعة لقواعد التقنية و املعمار

ع عدا ق انظر( والفالحية الصناعية املشار ؛ )6 امل
ادة• ندس طرف من مقدمة ش ا تحدد ال  املعماري  امل ية غلةاملست املساحات ف  واملب
ة التقنية املعطيات افة و ؛ الضرور

ب
لف التق واإلداري مكونات امل 

دراسة املشروع

رخصةمدة صالحية ال

د ع نة إ ع ى  املشار  انظر( تهنوعي حسب ذلك و املشروع دراسة الصغرى  أو الك
ا تبدي و )3و2 باملرفقات الالئحة ع الئحة ضمن ان إذا يوما 15 أجل  رأ  املشار
ى  ن  و الك ع الئحة ضمن ان إذا ا  من به التوصل عد وذلك الصغرى  املشار

ا طرف الة من ل يمثلون  الذين أعضا ة الو ضر  صاوامل اإلقليم او والعمالة ا
ارجية .املعنية ا

ن ماعة ع يتع نة فطر  من املبدى الرأي الرخصة طلب صاحب تبليغ املعنية ا  .ال
نة ابداء حالة    نة بمالحظات التقيد يجب موافق، غ لرأي ال  عرضه إلعادة ال

نة ع جديد من .املعنية ال
نة إبداء حالة   الرسوم مختلف أداء عد املشروع يرخص موافق، لرأي ال

لفة ذلك  بما والضرائب، واملستحقات الة طرف من الدراسة خدمة ت ةا الو  ضر
رسانة دراسة مثل الالزمة التكميلية الوثائق تتميم وكذا  مختص اتدراس مكتب لدى ا

ف جداده الورش، دف ، .,الشأن صاحب توقيع تحمل عر

ة البناء رخصة خ من واحدة سن )01( ملدة املفعول  سار ا تار عت .صدور  مل إن الغية و
ة ذه خالل األشغال  شرع .الف
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طلب رخصة البناء

خيص رقم عرض يجب• خه ال  أو قاول امل( الفنية املعلومات عن فضال وتار
ة املقاوالت  من ة توف يجب كما .الورش موقع  ) ... األشغال وف

ن  varietur»«Ne "للتغي القابلةغ" املرخصة التصاميم ان ع ون  امل  لت
ن  ألشغالا مطابقة من تتحقق وال املفتوحة األوراش مراقبة نة إشارة ر

.الورش ودف التصاميم مع
ا عاقب مخالفة والوثائق اإلعالن ذا غياب عت• ,القانون  ع

الورش

ح بمثابة  طلب وجهي اء تصر ماعة مجلس إ االشغال بان :ب مرفق ةاملعني ا
ادة • اء املطابقة ش ندسكم طرف من ةاملسلم األشغال وان ري،املعما م
ادة• تصة املصا طرف من مسلمة األشغال مطابقة ش  التباالتصا ا

االت يخص فيما والسلكية السلكية اري  نالقوان  عليه املنصوص ا  ا ا
.العمل

ط يتم• اء شبكة بنايتكم ر ر تصة، املصا طرف من الك  تقديم عد ا
 .املستحقات افة وأداء السكن رخصة

ادة املطابقة رخصة السكن و ش

غي املشروع املرخص

البنايات املوسمية واإلصالحات

.ديدج من البناء رخصة طلب ملسطرة شروعامل علية أو غي أي يخضع•

شاء• موسمية؛ أو مؤقتة بنايات إ
ل قائمة ناياتب طفيفة أشغال أو إصالح• ان، مالاستع ع يؤثر ال ش  امل

ة، كة، واألجزاء والواج ية املش ع أو/و والب .الداخ التوز
ني•  طلب ةمسطر  اتباع دون  املعنية املصا من اإلصالح رخصة طلب تع

وء أو البناء رخصة الة ملصا ال ة الو ضر   .ا

ب
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سكنية طلب إحداث مجموعات

صول  الالزمة الوثائق• التجزيء؛ رخصة ع ل

صول  الالزمة الوثائق•   .البناء رخصة ع ل

ة الوثائق تقدم ن  املطلو   .واحدة مرة املسطرت

لف التق واإلداري مكونات امل

جراءات اإل نفس ليخضع طلب إحداث مجموعات سكنية 
ة لطلب التجزيء والبناء .املسطر

دراسة املشروع 

ج

!

د ع نة إ ع ى  املشار ا تبدي و املشروع دراسة الك  وذلك يوما 15 أجل  رأ
ا طرف من به التوصل عد الة من ل يمثلون  الذين أعضا ض الو ةا  ر

ارجية واملصا اإلقليم او والعمالة .املعنية ا
ن ماعة ع يتع  طرف من املبدى الرأي الرخصة طلب صاحب تبليغ املعنية ا
ع نة ى  املشار   .الك

نة ابداء حالة    نة بمالحظات التقيد يجب موافق، غ لراي ال  إلعادة ال
نة ع جديد من عرضه .املعنية ال

نة إبداء حالة   الرسوم تلف أدائكم عد املشروع يرخص موافق، لرأي ال
لفة ذلك  بما والضرائب، واملستحقات  الةالو  طرف من الدراسة خدمة ت

ة ضر رسان دراسة مثل الالزمة التكميلية الوثائق تتميم وكذا ا  مكتب لدى ةا
ات الطرق ( تقنية ودراسة لمختص دراسات ن طرف من منجزة)... والشب  دسم
ف جداده الورش، دف ، مختص ,الشأن صاحب توقيع تحمل عر
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ن ص أي أو املشروع صاحب طرف من موقع طلب• ذا ع الغرض؛ ل
ادة• ا تقوم وثيقة ل أو امللكية ش  ان  إن اري عقال بالتصميم مرفوقة ،مقام

؛ محفضا العقار
؛1/5000 أو 1/2000 سلم املوقع تصميم•
ن عام تصميم• الة يب ؛ القائمة ا
ندس نجزهي التقسيم مشروع تصميم• وغرا مساح م   أو 1/500 سلم طو

ع األمر يتعلق عندما1/1000 ارجة باملشار  لكيةامل  البيع نطاق عن ا
كة .املش

م العقد• ندس مع امل .الطبوغرا املساح امل

امللف التق واإلداري مكونات  

طلب رخصة التقسيم د

دراسة املشروع

د ع نة إ ع ى  املشار ا وتبدي املشروع دراسة الك  وذلك يوما 15 أجل  رأ
ا طرف من به التوصل عد الة من ل يمثلون  الذين أعضا ض الو ةا  ر

الة اإلقليم او والعمالة ة للمحافظة الوطنية والو  اري العق وامل العقار
رائطية .وا

ن ماعة ع يتع  نة فطر  من املبدى الرأي الطلب صاحب تبليغ املعنية ا
ع ى  املشار   .الك

نة ابداء حالة    نة بمالحظات التقيد يجب موافق، غ لرأي ال  إلعادة ال
نة ع جديد من عرضه .املعنية ال

نة إبداء حالة   ومالرس مختلف أداء عد املشروع يرخص موافق، لرأي ال
لفة ذلك  بما والضرائب، واملستحقات  الةالو  طرف من الدراسة خدمة ت

ة ضر .ا
ة االتصال يجب الرخصة، استالم عد افظة بمص ة ا  قصد العقار

ة الرسوم استخراج .الفردية العقار
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ن صول  يتع :أجل من اإلصالح رخصة ع ا

ي ع الطفيفة باألشغال القيام  -1 : ال القائمة املبا

صول  ستوجب ال• ؛ التغي أو البناء رخصة ع ا

تب ال• ا ي ل ع ، له املعد الغرض تحو اتغ إدخال أو املب  ي
ا املنصوص العناصر ع تنصب اري  األنظمة  عل  العمل ا ا

كة األجزاء ات املش ع واألعمدة البنايات وواج  اخالد والتوز
.للبناء

شآت إقامة أجل من أشغال إنجاز -2 .عرضية أو موسمية م

ه

ف التعر

ي القائ رخصة إصالحطلب  مةاملبا

دراسة املشروع

ة طرف من املشروع يدرس ماعية املص تصة ا  داخل التعم ميدان  ا
خ من إبتداءا أيام خمسة أجل .الطلب ملف إيداع تار

سليم الرخصة

س طرف من بناية إصالح رخصة سلم• لس رئ ما ا  لأج داخل ا
خ من ابتداء مفتوحة أيام عشرة .الطلب ملف إيداع تار

 اآلراء أخذ ودون  األخرى  الرخص إحراز دون  اإلصالح رخصة سلم•
صول  ات ع وا عات بموجب املقررة التأش شر  ا اري ا واألنظمة ال

.العمل
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 ةست : قائمة بناية إصالح رخصة صالحية مدة•
ر  )06( .للتجديـد قابلة غ  أش

ة السلطة إ الرخصة من ة توجه•  اإلدار
لية  ختار  من مفتوحة أيام ثالثة أجل داخل ا

ا .باألمر للمع سليم

!

ي القائ رخصة إصالحطلب ه مةاملبا

ماعة إيداع امللف بمكتب ضبط ا
مقابل  أو الشباك الوحيد  حالة وجوده

وصل إيداع

اإلحالة املباشرة للملف
تصة  ميدإ  ماعية ا ة ا ان املص

التعم

شأن الطلب داخل  الدراسة واتخاذ ما يلزم 
خ إيداع ملف ابتداءاأجل خمسة أيام   من تار

الطلب

ماعةامللف إرسال  س ا إ رئ

افقة• سليم ر :  حالة املو خصة اإلخبار بقرار 
.اإلصالح

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

سل م إ توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بال
ن ن مفتوح صاحب الشأن داخل أجل يوم

صول ع رخصة إصالح بناية قائمة مسطرة ا

يوم 2  

اه 
ص

أق
ل 

ج
أ

10 
ة 

وح
فت

 م
ام

أي

أيام 5  



19

ة رخصة ادة أو السكن رخصة محل تحل  قانونية غ بناية سو  طابقةامل ش
سلم سبة و االت بال : التالية ل

ا أنجزت بناية ل• صول  دون  أشغال ؛ البناء رخصة ع مسبقا ا

ا أنجزت بناية ل• ندات بالتصاميم التقيد دون  أشغال  سلمت ال واملس
ا ع .الرخصة أساس

و

ف التعر

صول  طلب يقبل ال• ة رخصة ع ا سو  تم قد ةاملعني البناية انت إذا ال
ر ا مخالفة محضر تحر .شأ

ة يمكن ال•  ذه خضوع دع إال القانونية غ بالتجزئات القائمة البنايات سو
لة إعادة لعملية التجزئات ي .ال

ة بناية غ قارخصة طلب  نونيةسو

ة سو صول ع رخصة ال شروط طلب ا

ة رخصة طلب ملف يودع سو ماعة ضبط بمكتب ال  باكالش أو املعنية ا
ن أجل داخل إيداع، وصل مقابل )وجوده حالة ( الوحيد ت تدأ س خ من ت  تار

.2020 يناير 08

إيداع امللف

دراسة املشروع

ة رخص طلبات دراسة تخضع سو ع ملسطرة ال ى  املشار .الك

سليم الرخصة

ة رخصة سلم• سو  وطالشر  ستو البناية ون  من التحقق عد ال
: التالية والضوابط

ة متطلبات ضوابط− مالية  واملرور ال   .عامةال الراحة ومقتضيات وا
ا الواجب السالمة − ي  مراعا .املبا
 املتعلقة ناءالب وضوابط التعم وثائق  املضمنة باملقتضيات التقيد−

ا املأذون  باملواقع أو به املسموح بالعلو ا املباح باملساحة أو ف  أو بناؤ
صص بالغرض .البناء له ا

ون  أن− ا تقع ال املنطقة ت   .للتعم معدة املعنية البناية ف
ةال رخصة سلم• س طرف من سو لس رئ ، ا ما الةا موافقة عد ا  لو

ة ضر خ من إبتداءا ،يوما 60 أقصاه أجل داخل ،ا .الطلب ملف إيداع تار
يفاء عدم حالة • ذه القانونية غ البناية اس  فإنه ط،والضواب الشروط ل

ن صول  باألمر املع ع يتع اتال إدخال دف البناء رخصة ع ا  تغي
.ا القيام الواجب

ة رخصة سلم• سو ات بإنجاز باألمر املع قيام عد ال ا، رخصامل التغي  ل
ا من التحقق وكذا .إنجاز
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ة بناية غ قارخصة طلب  نونيةسو و

ماعة إيداع امللف بمكتب ضبط ا
مقابل  أو الشباك الوحيد  حالة وجوده

وصل إيداع

نة الدراسة داخل أجل   03يحال امللف ع 
أيام مفتوحة

شأن الطلب داخل  الدراسة واتخاذ ما يلزم 
خ  15أجل  يوما مفتوحة إبتداءا من تار

التوصل بالطلب

س  نة ع الرئ يحال محضر أشغال ال
أيام مفتوحة 03داخل أجل 

افقة حالة •  خصةر  سليم بقرار  اإلخبار  :املو
ة سو .ال

 التعديالت إدخال طلب : الرفض حالة •
ة .املبداة املالحظات ضوء ع الضرور

سل م إ توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بال
ن ن مفتوح صاحب الشأن داخل أجل يوم

ة بناية غ قانونية سو سليم رخصة  مسطرة 

يوم 2  

اه 
ص

أق
ل 

ج
أ

60 
ة 

وح
فت

 م
ما

يو

يوما 15  

أيام 3  

أيام 3  

يفاء عدم حالة   روطللش القانونية غ  البناية اس
ا املنصوص والضوابط   رقم املرسوم من 9 املادة  عل

 خصر  منح وكيفيات إجراءات بتحديد املتعلق 2.18.475
ة اإلصالح سو دم، وال ن فإنه وال  باألمر  املع ع يتع

صول  ات إدخال دف البناء رخصة ع ا  التغي
.ا القيام الواجب

!
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يفاء عدم حالة   روطللش القانونية غ  البناية اس
ا املنصوص والضوابط  املرسوم من 9 املادة  عل

ن فإنه املذكور، : باألمر املع ع يتع

نونيةسوة بناية غ قارخصة طلب 

!

و

دف إدخال  صول ع رخصة البناء  ا
ا ات الواجب القيام  التغي

حالة امللف ع ات و  القيام بإدخال التغي
صول ع رخص ة املسطرة املتعلقة با

ة سو ال

ات املرخص ل االتحقق من إنجاز التغي

ة وضعية البن سو صول ع رخصة  اية ا
ادة  ال تحل محل رخصة السكن أو ش

املطابقة
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دما رخصة عت ي أو ك دم بأي القيام قبل إلزامية ل   .البنايات نم لبناية جز

ز

ف التعر

دمرخصة طلب  ال

دم رخصة طلب ملف يودع ماعة ضبط بمكتب ال  الوحيد الشباك أو املعنية ا
.إيداع وصل مقابل )وجوده حالة (

إيداع امللف 

دراسة املشروع

دم رخص طلبات دراسة تخضع• ع ملسطرة ال ى  املشار  رى،الصغ أو الك
 باألمر، املع املشروع طبيعة حسب

ن األعضاء• ان  الدائم ع املتعلقة الرخص طلبات دراسة ل  دمال بمشار
ونون  ماعة اإلقليم أو العمالة من ل ممث من يت .وا

سليم الرخصة

س طرف من بناية دم رخصة سلم لس رئ ما ا ر أجل داخل ا  تدئي ش
خ من .الطلب ملف إيداع تار

امللف التق واإلداري 

دم رخصة طلب ملف يتضمن ا ال ا تقنية دراسة وجو ندس ينجز  ص،مخت م
ا الواجب واإلجراءات املعنية، البناية بوضعية تتعلق  القيام اءوأثن قبل اتخاذ

دم عملية .ال
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ماعة إيداع امللف بمكتب ضبط ا

أو الشباك الوحيد  حالة وجوده

مقابل وصل إيداع 

إحالة امللف ع مسطرة 
ع الصغرى  املشار

ع ال ( سبة للمشار بال
تندرج ضمن مسطرة 

ع الصغرى  )املشار

إحالة امللف ع مسطرة 
ى  ع الك املشار

ع ال ( سبة للمشار بال
تندرج ضمن مسطرة 

ى  ع الك )املشار

دم سليم رخصة ال املسطرة املتعلقة ب

را
ش

اه 
ص

أق
ل 

ج
أ

:بناية دم رخصة صالحية مدة
ر  )06( ستة• .للتجديـد قابلة غ  أش
ن • را 12 املدة ذه تبلغ ح سبة ش  للبنايات بال

عة ا العمومية واملؤسسات الدولة إلدارات التا  و
اص .العام القانون  أ

!

دمرخصة طلب ز ال
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ا دمات املؤدى ع ة ملكناس لذى ا ا ضر الة ا  لو

الة تؤدى ة للو ضر دمات، واجبات ملكناس ا ع جميع ع ا  ال املشار
ع ماعدا  املوافق، الرأي ع تحصل  عن لألداء ماملنظ للقرار وفقا املعفاة املشار

دمات ا املؤدى ا ق القائمة انظر( ع . )1 م
نادا ادة ع واس ندس طرف من املقدمة الش  اف تحدد ال  املعماري  امل

ية املستغلة املساحات ة، التقنية املعطيات افة و واملب ساب يتم الضرور  اح
  :التا الرسوم

ع1. م 00.3 : التجزيء مشار ساب دون  در ع للم  الرسوم اح  القابل املر
.للبيع

م 00.3 : البناء مشارع2. ساب دون  در ع للم الرسوم اح  لألرضيات املر
.املغطاة

دماج تقسيم أو  العقارات التقسيم مشارع 3. م 20,0 : العقارات و  للم در
ع ى املبلغ تحديد مع )املستخرجة للمساحة( املر   هأداء الواجب األد

م 2000,00 م ألفي( در ساب دون  )در سبة الرسوم اح  لا للمساحة بال
.واحد كتار عن تقل

دماتالرسوم وأجور  ا 3

اوسائل أداء  دمات املؤدى ع ة ملكنلذى ا ا ضر الة ا  اس لو

:يتم األداء ع الوسائل التالية 

ق عن• الة بمقر ) TPE ( البنكية البطاقة طر ة الو ضر .ا
الة حساب ع نقدا• ة الو ضر نة ملكناس ا ز  ع العامة با

الة مصا قبل من مسلم بالدفع ترخيص أساس .الو
نت ع• ي املوقع ع اإلن و الة اإللك   .www.aumk.ma : للو
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دمات ا

 عمومية خدمة من االستفادة أثناء طالب واجه إذا
 نيكو اإلدارة عن صادر تصرف جراء ضرر لحق أو صعوبات
 يمكن واإلنصاف، العدل لمبادئ منافيا أو للقانون مخالفا

.أسفله الوسائل عبر شكاية رفع

ايات نش املواطن 3

الوسائل

 بوابة رعب إلكترونيا المرتفقين، شكايات اإلدارة تتلقى
 دارةاإل بإصالح المكلفة الحكومية السلطة لدى محدثة

 الوطنية البوابة تسمى العمومية، وبالوظيفة
ma.chikaya.www//:https :للشكايات

 موجهة مراسل طريق عن او االقتضاء عند هاتفيا أو
.لمكناس الحضرية الوكالة مدير إلى مباشرة
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Vم   مللتع املنظمة القانونية النصوص أ
املغربب العقارات وتقسيم والتجزيء والبناء

 نفيذه الصادر بالتعم املتعلق 12.90 رقم القانون ف الظ ب  الشر
خ 31-92-1 رقم ة ذي 15 بتار ؛)1992 يونيو 17( 1412 من ا

 ة بالتجزئات املتعلق 25.90 رقم القانون موعات العقار  كنيةالس وا
نفيذه الصادر العقارات وتقسيم ف الظ ب خ 1.92.7 رقم الشر   بتار

ة ذي من 15 ؛)1992 يونيو 17( 1412 ا

ف الظ ة ذي من 30  الصادر1.60.063رقم الشر   1379 ا
ة؛ العمارات نطاق توسيع شأن )1960 يونيو 25( القرو

ف الظ يع من 22  الصادر 1.93.51 رقم الشر  10( 1414 األول  ر
تم االت بإحداث يتعلق قانون  بمثابة معت )1993 س ةا الو ؛ضر

بامليثاق املتعلق 78.00 رقم انون الق ، ما نفيذ الصادر ا  الظ هب
ف خ1.02.297رقم الشر ر 3( 1423 رجب من 25 بتار  )2002 أكتو

ه تم كما وتتميمه؛ غي

ف الظ يع 10  الصادر 1.03.60 رقم الشر  ماي 12( 1424 األول  ر
نفيذ )2003 .ئةالب ع التأث بدراسات املتعلق 12.03 رقم القانون  ب

ف الظ يع 10  الصادر 1.03.58 رقم الشر  ماي 12( 1424 األول  ر
نفيذ )2003 .اتبالولوجي املتعلق 10.03 رقم القانون  ب

ف الظ   1437 القعدة ذي من 21  الصادر 1.16.124 رقم الشر
نفيذ )2016 أغسطس 25(  بمراقبة املتعلق 66.12 رقم القانون  ب

الفات وزجر .والبناء التعم مجال  ا

ف الظ  1440  األخرة جمادة من 7  الصادر 1.19.18 رقم الشر
اير 13( نفيذ )2019 ف  املراكز بإصالح املتعلق 47.18 رقم القانون  ب

ة و ثمار ا إحداث لالس ن و ة ال و ث املوحدة ا .مارلالس
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V

يع من 27  الصادر 832-92-2 رقم املرسوم ي ر ر 14( 1414 الثا  أكتو
.بالتعم املتعلق 12.90 رقم القانون  لتطبيق )1993

يع من 25  الصادر 833-92-2 رقم املرسوم ي ر ر 12( 1414 الثا  أكتو
ة بالتجزئات املتعلق 25.90 رقم القانون  لتطبيق )1993  العقار

موعات .العقارات وتقسيم السكنية وا

ة ذي من 20  صادرال874-13-2رقم املرسوم ر 15( 1435 ا   أكتو
دد العام البناء ضابط ع باملوافقة   )2014  طاال األداء لقواعد ا

ي إحداث للمبا نة و .ياملبا  الطاقية  للنجاعة الوطنية ال

ة ذي من 20  الصادر 2.14.499 رقم املرسوم ر 15( 1435 ا   أكتو
دد العام البناء ضابط ع باملوافقة )2014  نم الوقاية لقواعد ا

ق أخطار ر لع ا إحداث البنايات  وال نة و  من قايةللو  الوطنية ال
ق أخطار ر لع ا .البنايات  وال

2019 يونيو 12( 1440 شوال 8  الصادر 2.18.475 رقم املرسوم( 
سو اإلصالح رخص منح وكيفيات إجراءات بتحديد املتعلق دم ةوال .وال

2019 يونيو 12( 1440 شوال 8  الصادر 2.18.577 رقم املرسوم( 
دد العام البناء ضابط ع باملوافقة ل ا  الرخص مسلي وشروط لش
عية النصوص بموجب املقررة والوثائق شر  عمبالت املتعلقة ال

ة والتجزئات موعات العقار .العقارات وتقسيم السكنية وا

ك القرار ر املش ر الداخلية لوز ر واملالية االقتصاد ووز  الفالحة ووز
ة والتنمية البحري  والصيد ر والغابات واملياه القرو ابا إعداد ووز  ل

ان و التعم و الوط ر املدينة وسياسة اإلس ثماروا الصناعة ووز  الس
 التدب مساطر بتفعيل املتعلق 19-2064 رقم االقتصاد و والتجارة
دوش السكن ورخص الرخص طلبات ودراسة بإيداع املتعلق الالمادي  وا
ا املطابقة سليم .و

ك القرار ر املش ر الداخلية لوز اب إعداد ووز  و عمالت و الوط ال
ان  الالزمة الوثائق بموجبه تحدد 21-1032 رقم املدينة وسياسة اإلس

عية النصوص بموجب املقررة الرخص طلبات مللفات شر  تعلقةامل  ال
ة والتجزئات بالتعم موعات العقار  و لعقاراتا وتقسيم السكنية وا

ا الصادرة النصوص .لتطبيق

م   مللتع املنظمة القانونية النصوص أ
املغربب العقارات وتقسيم والتجزيء والبناء
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ق رقم ا1.م املشارع املعفاة من أداء  :  1مل
ضرة ملكناسارسوم خدمــات  الة ا  لو

ع• ماعات قبل من املقدمة املشار ابية؛ ا ال

ع• ة للتنمية  الوطنية املبادرة إطار  املندرجة املشار شر   ؛ال

ع• الة طرف من املقدمة املشار ات املساكن و ة؛العسكر والتج

ع• العمومية؛ املرافق مشار

ع• معيات العبادة أماكن مشار ية؛ وا ا

ع• ندسية التقنية املواكبة إطار  املندرجة املشار ة؛ ناطقامل  وال القرو

ع• ات 3  تتعدى ال ال القروي أو االقتصادي السكن مشار  )R+2( مستو
؛²م300 من أقل املغطاة لألرضيات إجمالية مساحة وذي

ع• امج إطار  املندرجة االجتماعية املشار  السكن : لكذ  بما الوطنية ال
م 00,250.000 قيمته تتجاوز  ال الذي االجتما دد النحو ع در   ا

ن اري  القوان العمل؛ ا ا

ع•  اصةا وتلك صفيح، بدون  مدن برنامج نطاق  املندرجة املشار
يوب ع بالقضاء لة إعادة وكذا الصفيحية ا .قانونيةال غ األحياء ي
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ق رقم ا2.م ى  قائمة  :  2مل املشارع الك

ع1. ة التجزئات مشار موعات أو العقار السكنية؛ ا

ع2. العقارات؛ تقسيم مشار

ع3. ا املزمع البناء مشار ماعات أو اإلدارات طرف من إنجاز  التواملقاو  املؤسسات أو ا
ا، أو العمومية ا إ دف انت سواء سا ا القيام من تمكي شاط  أو ااألس ب

ع ع ذات مشار شاط، ذا مع باملقارنة ثانوي  طا  يلس ع الباب، ذا  وتدخل ال
صر، ال الذكر ع ا :التالية البناء مشار

ة البنايات• عمومي؛ مرفق شاط ملمارسة املعدة اإلدار
م مؤسسات شاط ملمارسة املعدة البنايات• ا سا  غ أو رةمباش بكيفية الدولة ف

ا تمارس أو مباشرة املراقبة؛ من نوعا عل
ع4. اصة املؤسسات بناء مشار ا ال أو العمومي االستعمال ذات ا :مثل مومالع ستعمل

ات املؤسسات• السياحية؛ والتج
ات• اضية التج ية؛ الر ف وال
ية التعليمية املرافق• ....والثقافية؛ واالجتماعية وال

ع5. ي مشار صصة املبا شطة ا ا بمختلف االقتصادية لأل ة( أنواع دماتية، ،التجار  ا
؛)...،اللوجستكية الصناعية،

ع6. ا يتعدى ال البناء مشار تعدى م15.50 علو ا عدد و ا  ماب طوابق وثالث سف مستو
ا شآت ف ة امل ل العلو تب علية عملية و ا ي  وعدد العلو إ ئمةالقا البناية علو بلوغ ع

ات ورة املستو .املذ
ع القائمة، ذه ضمن تندرج كما ة بتجزئات املتواجدة البناء مشار  أشغال لمس تم عقار

ا، إعادة تمت قانونية غ بتجزئة أو ا التج ل ا يتعدى ال ي  م،18.50 علو
تعدى ا عدد و ا ع سف مستو ا بما طوابق وأر شآت ف ة امل ل العلو  علية مليةع و

تب ا ي ات وعدد العلو إ القائمة البناية علو بلوغ ع ورة املستو .املذ
ع7. ة تجزئة خارج تقع ال البناء مشار  غ تجزئة رجوخا ا التج أشغال سلم تم عقار

ا، إعادة تمت قانونية ل صص الغرض ان إذا ي  تصميم  محدد غ األرا له ا
يئة ة؛ العمرانية الكتل تنمية مخطط أو التنطيق تصميم  أو ال القرو

ع8. ة داخل املتواجدة البناء مشار  )باتوقص قصور  األسوار، داخل مدن( العتيقة األ
ب؛ أو تقييد موضوع األثار ضمن املدرجة البنايات وكذا ترت

ات9. ي تتعلق غي ع فئة ضمن تدخل قائمة بمبا ى  املشار لذكر؛ا السالفة الك
ع10. ة مشار ا ان كيفما القانونية غ البنايات سو  دون  اأشغال أنجزت ال نوع

صول  ام دون  أو بناء رخصة ع مسبقا ا ندات اح اأس ع سلمت ال املس  ذه اس
الرخصة؛

دم عمليات11. ع املتعلقة ال ع مسطرة ضمن تندرج ال باملشار ا املشار ى الك املشار  إل
أعاله؛

صفة12. ع ل عامة و ع" بقائمة الواردة غ املشار ."الصغرى  املشار
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ق رقم ا3.م الصغرى املشارع  قائمةل  :  3مل

ع1. ا عادل أو يقل ال السكن لغرض املعدة  البناء مشار تعدى م15.50 علو  و
ا عدد ا ا بما طوابق وثالث سف مستو شآت ف ة، امل  عملية ل ذاوك العلو

تب علية ا ي اتاملست وعدد العلو إ القائمة البناية علو بلوغ ع ورة و .املذ

ع القائمة، ذه ضمن تندرج كما ةعقا بتجزئات املتواجدة البناء مشار  تم ر
ل إعادة تمت قانونية غ بتجزئة أو ا التج أشغال سلم  أو يقل ال ا،ي

ا عادل ا عدد عادل أو يقل و م،18.50 علو ا ع سف مستو  بما طوابق وأر
ا شآت ف ة، امل تب علية عملية ل كذا و العلو ا ي  البناية وعل بلوغ ع

ات وعدد العلو إ القائمة ورة؛ املستو املذ

ات2. ي تتعلق غي ع فئة ضمن تدخل قائمة بمبا  سالفةال الصغرى  املشار
الذكر؛

دم عمليات3. ع املتعلقة ال  الصغرى  عاملشار  مسطرة ضمن تندرج ال باملشار
ا املشار أعاله؛ إل
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ق رقم ا4.م اإلصالحمشارع  قائمة :  4مل

ي ع طفيفة إصالحات• تب ال قائمة مبا ا ي ل ع  له املعد الغرض تحو
؛  املب

ي ع طفيفة إصالحات• تب ال قائمة مبا ا ي ات ع  ع بتنص غي
ا املنصوص العناصر اري  األنظمة  عل  األجزاء ع سيما ال العمل ا ا
كة ات املش ع واألعمدة والواج للبناء؛ الداخ والتوز

شآت إقامة أجل من أشغال إنجاز• .عرضية أو موسمية م
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 15(  1435 الحجة ذي من 20 في صادرال 2.14.499 :رقم مرسومالل
 من يةالوقا لقواعد المحدد العام البناء ضابط على بالموافقة )2014أكتوبر
 من ةللوقاي الوطنية للجنة والمحدث البنايات في والهلع الحريق أخطار
  البنايات في والهلع الحريق أخطار

:التالية للبنايات على الضابط هذا أحكام تسري

 وابقط وثالث سفلي تتجاوز التي الفردي للسكن المعدة البنايات •
 وثالث سفلي تتجاوز أو تعادل التي الجماعي للسكن المعدة البنايات
 إقامة المزمع األرضية القطعة مساحة تتجاوز أن شريطة طوابق،

  مربعا؛ مترا150 عليها البناية

؛ERPللعموم المستقبلة البنايات •

؛ERTللعاملين المستقبلة البنايات•

؛IGH.الكبير العلو ذات البنايات•

 كل لمرفقة،ا والتقنية المعمارية التصاميم وعلى التقنية المذكرة على يؤشر
 لك التقنية المراقبة ومكتب المختص والمهندس المعماري المهندس من

.اختصاصه حسب

 المذكورة اتالبناي ضمن تندرج ال التي للسكن المعدة للبنايات بالنسبة أما
 على عبالتوقي المشروع تصور واضع المعماري المهندس فيكتفي أعاله،

 التصاميم هذه أن تفيد عبارة تضمينها مع بها، المتعلقة المعمارية التصاميم
البنايات، في والهلع الحريق من الوقاية قواعد تحترم المعمارية

 خصوصب تقنية ذكرةامل وذجلنم أسفله املوقع  ع  تحميلال يمكن
ام ة التصاميم اح  الرخصة طلب موضوع والتقنية املعمار

دد العام البناء ضابط ملقتضيات  ار أخط من الوقاية لقواعد ا
ق ر لع ا البنايات  وال

maaumk.www.

ق رقم ا5م واعد قب املتعلقةشارع امل قائمة :  5مل
لع  البن رق وال   اياتالوقاية من أخطار ا
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ة ذي من 20  صادر874-13-2 رقم املرسوم دخل  15(  1435 ا
ر دد العام البناء ضابط ع باملوافقة )2014أكتو  الطا األداء لقواعد ا
ي إحداث للمبا نة و ي،  الطاقية للنجاعة الوطنية ال  التنفيذ ح املبا

ر . 2015 نون  ش

ام سري  :ع الضابط ذا أح

ي• صصة الفضاءات تفوق  بناية ل :  السكنية املبا  80 ا للسكن ا
ية األمتار مساحة من% الفردي؛ القروي السكن عدا ما املب

ي• دماتية املبا ي :ا صصة املبا ي العمومية للمرافق ا  م ال واملبا
ة السياحة قطاعات ن والتعليم وال و دم والتجارة والت .اتوا

ام سري  ال :ع العام الضابط ذا أح

ي• التنفيذ؛ ح املرسوم ذا دخول  قبل القائمة املبا

ي• ة املبا  اعةوالصن التقليدية والصناعة الفالحة ألغراض املوج
ن، والتخز

ي• يكي املشاتل( خاصة شروط ستوجب ال املبا .)...ة،البالس

ام ام اح دد العام البناء ضابط أح ي،للمب الطا األداء لقواعد ا  ملزم ا
حداث البناء رخص طلبات لدراسة موعات و .السكنية ا

الة ذه تدخل مجال ينقسم ن إ الو ن منطقت : مناخيت

قليم مكناس عمالة  :3 املنطقة• اجب؛ و ا

.إفران إقليم  :4 املنطقة•

فية بطاقة التقنيالوذج أسفله لنم تحميل ع  املوقعيمكن ال ة التعر
دد لقواعد  ي ا يل ةالطاقي النجاعةلألداء التق للمبا لمبا

maaumk.www.

ق رقم ا6.م داء املتعلق باأل شارع امل قائمة :  6مل
ي  الطا للمبا
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