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 ديباجــة  
 
 

 ما  فترة في خصوصا المغرب، شهدها التي واالجتماعية االقتصادية التنمية تأطير عن ترتب

 التشريعية النصوص تنامي واإلسكان، التعمير ميدان مستوى على االستقالل، بعد

 .والتنظيمية
 

 مراسيم، قوانين،) النصوص من العديد ظهور واإلسكان التعمير ميدان عرف فقد وبالفعل،

 القاعدة  عرفته الذي التزايد هذا وأمام...(. مشتركة وزارية مناشير وزارية، مناشير قرارات،

 نباهة األكثر المهنيين قبل من سواء صعبة، جد مسألة بها واإلحاطة االلمام أصبح القانونية

 .العاديين المواطنين وباألحرى
 

 القواعد  عن البحث المعنيين من يقتضي واإلسكان التعمير لقطاع األفقي الطابع أن كما

 في بها المعمول النصوص في كذلك القطاع، هذا على والمطبقة بها، الملزمين القانونية

 على والمحافظة العامة المنفعة أجل من الملكية بنزع المتعلقة كالتشريعات أخرى، ميادين

 أكثر هؤالء مهمة يجعل مما ، ...(الجماعي والتنظيم وبالمالية والطبيعي الثقافي التراث

 .صعوبة

 صعوبة هناك المادة، لهذه المنظمة النصوص بطبيعة المتعلقة الصعوبة هذه إلى وباإلضافة

 سواء الجهات، من هام عدد تدخل يتطلب والذي  للقطاع األفقي بالطابع كذلك تتعلق أخرى

 .التعميري بالمسلسل مباشر غير أو  مباشر بشكل المعنية الخاص، أو العام القطاع من كانت

 لهذا المنظمة القواعد على الوضوح من مزيد وإضفاء المعيقات هذه تجاوز أجل ومن

 والتنمية والتعمير اإلسكان وزارة ارتأت القانوني، االستقرار مبدأ لتدعيم وكذا الميدان

 إشارة  رهن تضعه واإلسكان، بالتعمير المتعلقة بالمساطر خاص دليل إعداد المجالية

 . المحلي الصعيد على الحضريين المدبرين  منهم وخاصة المعنيين
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 عليها والمنصوص المجال هذا في بها المعمول األساسية المساطر تجميع خالل ومن وهكذا

 لشؤون المدبرين كافة الدليل هذا يمكن سوف ،الجاري بها العمل واألنظمة التشريعات في

 بسهولة التعرف المجال، هذا في تدوين عملية غياب وفي المحلي، المستوى على العمران

 المتفرقة التشريعية النصوص إلى الولوج صعوبة وتجاوز بها المعمول المساطر على

 .والمشتتة

 

 المساطر هذه على باستمرار تطرأ التي التعديالت االعتبار بعين ولألخذ أخرى، جهة ومن

 في أنفسهم، المصنف هذا إعداد على المشرفون وجد العملية، الضرورات تمليها والتي

 من امائ شي االبتعاد وبالتالي الممارس بالواقع االلتصاق على مرغمين الحاالت، بعض

 .أصال إعدادها تم كما المساطر

 

 من بحق للمطالبة صنفمال هذا مضامين على فقط االستناد جواز بعدم التذكير وجب لذا،

 الهدف إال، ليس إرشادية قيمة ذات هي يتضمنها التي والبيانات المعلومات لكون الحقوق،

 .المطبقة النصوص نحو  وتوجيههم المخاطبين إرشاد منها
 

 تنهجها مافتئت التي القرب سياسة  إطار في تندرج التي المصنف هذا إعداد  محاولة وتهدف

 فيما خصوصا مردوديتها مستوى من والرفع الجماعية التجربة تدعيم إلى الوزارةه هذ

 .الحضري التدبير بجانب يتعلق
 

 إدعاء نيتهم في ليس المصنف هذا  إعداد  على المشرفين نأب  التذكير يجدر األخير، وفي

 هذا  بل التحوالت، دائم مجال في خصوصا نقصان، أو عيب أي يشوبها ال تامة وثيقة تقديم

 وأكثر نضجا أكثر أخرى صيغ انتظار في أولى محاولة فقط هو  نوعه، من األول المصنف

 .بـه المعنيين واحتياجات النتظارات استجابة
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 تحديـد دوائـر الجماعـات الحضريـة 
 والمراكـز المحـددة وتغييرهـا 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 رس  ـــــالفه
 

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 

II.  تعريف دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ 

III.  المحددة أو تغييرها ؛ دوائر الجماعات الحضرية والمراكز  الغرض من تحديد 

IV.  المصادقة عليها ؛  تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ودراستها ومسطرة 

V. اآلثار المترتبة عن تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ 

VI.  .النصوص المطبقة 
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I .سطرة نظم للمطار الماإل 

 مسطرة تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وتغييرها على الخصوص مقتضيات :نظم ت

( في شأن التقسيم 1959ديسمبر  2) 1379الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  1.59.351الظهير الشريف رقم  -
 اإلداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

من ذي  15بتاريخ  1.92.31بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق  12.90القانون رقم  -
 ( ؛1992يونيو  17) 1412الحجة 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 المتعلق بالتعمير ؛ 90-12

بتحديد أو تغيير دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المتعلقة  1994أكتوبر  25بتاريخ  245الدورية عدد  -
 المحددة.

 

IIتعريف دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة . 

يراد بعبارة "دائرة جماعة حضرية" أو "المحيط البلدي" حدود الجماعة الحضرية أو البلدية المنصوص عليها  -
( 1959ديسمبر  2) 1379في فاتح جمادى اآلخرة الصادر  1.59.351من الظهير الشريف رقم  5في المادة 

 في شأن التقسيم اإلداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
 

 ب "المحيط الحضري لمركز محدد" حدود جزء من جماعة قروية يتم تحديده بنص تنظيمي.  يراد -

 

IIIالغرض من تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة أو تغييرها . 
 

 عداد وثائق التعمير ؛إلساس األالحضرية والمراكز المحددة  يعتبر تحديد دوائر الجماعات -
 

 دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة اإلدارة من :ويمكن تحديد  -
 مراقبة كل عمليات البناء والتجزئ والتقسيم ؛  ▪

 التعرف على حجم المداخيل الضريبية.  ▪
 

األراضي الزراعية ذات المردودية الفالحية العالية في غالب األحيان على حساب  توسيع حدود الدوائر ويتم  -
 يقتضي إبراز قيمتها استثمارات مهمة كاألراضي المسقية ومناطق الضم الفالحي.وعلى األراضي التي 

 
 

IVاوالمصادقة عليه ا. مسطرة تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ودراسته 
 

IV.1المبادرة . 
 

 

 يمكن أن تتخذ مبادرة القيام بتحديد دائرة جماعة حضرية أو مركز محدد من :

 المجلس الجماعي ؛ -

 السلطة اإلدارية المحلية ؛ -

 الوكالة الحضرية أو المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير. -
 

.2.IV نوالمتدخل 

 المصالح المركزية والخارجية للتعمير ؛ -

 السلطات المحلية والجماعية ؛ -

 الوكالة الحضرية ؛ -

 وزارة الداخلية ؛ -
 
 

 وزارة التجهيز ؛ -

 وزارة الفالحة ؛ -
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 وزارة اإلسكان والتعمير والتنمية المجالية ؛ -

 الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية. -
 

IV.3األولي . المشروع 

تتم دراسة مشروع تحديد دوائر جماعة حضرية أو مركز محدد أو تغييرها من قبل الوكالة الحضرية بتنسيق  -
الخارجية التابعة على التوالي للسلط الحكومية المكلفة مع المنتخبين والسلطة اإلدارية المحلية وكذا المصالح 

 بالتعمير والتجهيز والفالحة ؛

يجب أن تأخذ هذه الدراسة بعين االعتبار خالصات دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية عند وجوده وعلى  -
 الخصوص :

 لمعطيات الديموغرافية ؛ ▪

 التقسيم االنتخابي الجماعي ؛ ▪

 مردودية ؛ الموجودة أكثر وجعل التجهيزات الواجب فتحها للتعمير راضياالحتياجات من حيث األ ▪

 التكاليف المترتبة عن توسيع حدود الدوائر. ▪

عندما يتعلق األمر بتحديد دائرة جماعة حضرية، فإن هذا التحديد ال يمكن أن يكون إال تكريسا لحدود  -
 ابي أو تقليصه.الجماعة المعنية المحددة عند إحداثها أو توسيع مجالها التر

 

IV.4 دراسة المشروع . 

في ثالث نظائر،  ملفا وإعداد التراب الوطنيسكان والتعمير فور إعداد مشروع التحديد، يحيل المفتش الجهوي لإل
ة هذا جراءات المسطرية الالزمة لدراسإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير )مديرية التعمير(، قصد القيام باإل

 يضم الوثائق التالية :و الملف

 ؛ تصميم التحديد -

 مذكرة تقنية ؛ -

 مذكرة تبريرية ؛ -

 النسخة األصلية لمحضر المداوالت الجماعية ؛ -

 آراء ومالحظات ممثلي المصالح الخارجية والمديرين الجهويين لوزاراتي الفالحة والتجهيز. -
 

IV.1.4دراسة المشروع على المستوى المحلي . 

،  وإعداد التراب الوطني لمفتش الجهوي لإلسكان والتعميرالتصميم األصلي من طرف افور التأشير على  -
يتم توجيه التصميم مرفوقا بالمذكرة التقنية، في ثالث نظائر، إلى المجالس الجماعية المعنية، تحت إشراف 

 عامل العمالة أو اإلقليم المعني؛ 

يمكن أن يعنى األمر مجلسي جماعتين أو أكثر عندما يتعلق األمر بتوسيع حدود دائرة جماعة حضرية،  -
 لكون توسيع المدار يترتب عنه إدماج جزء من تراب جماعة أو عدة جماعات مجاورة ؛

عند دراسة المشروع من قبل المجلس أو المجالس المعنية يتطلب األمر حضور ممثل قسم التعمير للعمالة أو  -
 ورية للمستشارين ؛اإلقليم المعني وذلك لتقديم كل التوضيحات الضر

المفتش الجهوي لإلسكان  في حالة إبداء هذه المجالس مالحظات بخصوص المشروع، تتم دراستها من قبل -
بتنسيق مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير للعمالة أو اإلقليم. وقد يترتب  وإعداد التراب الوطني والتعمير
 ك، عند االقتضاء، تغيير المشروع .على ذل

تجتمع، عند االقتضاء، لجنة مركزية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية )المديرية العامة للجماعات المحلية،  -
إدارة الشؤون العامة ورجال السلطة( ووزارة اإلسكان والتعمير والتنمية المجالية )مديرية التعمير( وذلك 

 تحديد دائرة الجماعة الحضرية ؛ ها بشأنؤلدراسة مالحظات المجلس أو المجالس المعنية التي تم إبدا
 

 

يتم، حسب الحالة، إدخال التعديالت الالزمة على المشروع من طرف قسم التعمير بالعمالة أو اإلقليم أو من  -
 طرف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتعمير ؛

للمحافظة العقارية والمسح العقاري يوجه بعد ذلك المشروع إلى المصلحة الجغرافية التابعة للوكالة الوطنية  -
. وفي حالة إبداء مالحظات أثناء دراسة المشروع من طرف المبير إحداثياتق من والخرائطية بغرض التحق
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 المصالح المذكورة، يتم إدخال التغييرات الضرورية عليه ؛

 المفتش الجهوي لإلسكان والتعمير عند حصر المشروع النهائي، يتم توجيه التصميم األصلي من طرف -
 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير )مديرية التعمير( قصد المصادقة عليه. وإعداد التراب الوطني

 

.2.4.IV   المصادقة على مشروع تحديد المدار الحضري وتغييره 

الدائرة بموجب مرسوم يتخذ سواء تعلق األمر بجماعة حضرية أو بمركز محدد، تتم المصادقة على تحديد 
 باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، بعد استطالع رأي :

 : إذا تعلق األمر بمركز محدد 

 وزير الداخلية ؛ -

 وزير التجهيز ؛ -

 وزير الفالحة ؛ -

 وزير اإلسكان. -
 

 : إذا تعلق األمر بجماعة حضرية

 وزير الداخلية ؛ -

 وزير التجهيز ؛ -

 الفالحة ؛وزير  -

 وزير المالية. -
 

.V اآلثار المترتبة عن تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة 

دوائر الجماعات الحضرية انعكاسات على التقسيم اإلداري والتقطيع االنتخابي ومالية الجماعة وكذا  لتحديد -
 على المحافظة على األراضي الفالحية ؛

هناك ترابط وثيق بين الدوائر االنتخابية وحدود دوائر الجماعات. كل تغيير يطرأ على حدود هذه الدوائر له  -
 تخابي ؛انعكاس مباشر على التقطيع االن

لتوسيع حدود الدوائر الحضرية فائدة ذات طبيعة جبائية لكون األراضي المدمجة في المدار الحضري تصبح  -
 خاضعة لجبايات جديدة ؛

 ال يترتب عن تعيين حدود المدار الحضري لمركز محدد إال انعكاسات عمرانية وجبائية ؛ -
شمل تراب جماعة قروية متواجدة في يعمالة يترتب عن توسيع حدود المدار الحضري لتجمع عمراني محاد ل

العمالة أو اإلقليم المجاور بالضرورة تغيير حدود هذه العمالة وذلك للحيلولة دون تواجد تكتل عمراني فوق تراب 
 عمالتين أو إقليمين في نفس اآلن

 

. VI  النصوص المطبقة 
.1.VI النصوص التشريعية 

 

من ذي  15بتاريخ  1.92.31بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313 ، الصفحة1992يوليوز  15بتاريخ  4159)الجريدة الرسمية عدد  (1992يونيو  17)1412 الحجة

( بشأن التقسيم 1959ديسمبر  2) 1379الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  1.59.351الظهير الشريف رقم  -
واالستدراك بالجريدة  1959دجنبر  4اإلداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه )الجريدة الرسمية بتاريخ 

 ( ؛1959دجنبر  18الرسمية بتاريخ 
 

 
من  25بتاريخ   1.02.297المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  78.00القانون رقم 

كما ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 
 .تم تغييره وتتميمه

 

.2.VI النصوص التنظيمية 
 

( بتحديد قائمة الدوائر والقيادات 1992يونيو  30) 1412ذي الحجة  28الصادر في  2.92.468المرسوم رقم   -
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والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة )الجريدة 
 17بتاريخ  2.92.651رقم ( كما وقع تغييره وتتميمه خاصة بالمرسوم 1992الرسمية بتاريخ فاتح يوليوز 

(ج.ر عدد 1992غشت  26بتاريخ  4165( )الجريدة الرسمية عدد 1992أغسطس  17) 1412صفر 
ماي  4) 1414من ذي الحجة  13الصادر في  2.94.64والمرسوم رقم  1992غشت  26بتاريخ  4165
 ( ؛ 1994يونيو  15بتاريخ  4259( )الجريدة الرسمية عدد 1994

 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم   -
 ( ؛2061، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90

 

( بتغيير وتتميم الظهير 1998ديسمبر  31) 1419من رمضان  12الصادر في  2.98.952المرسوم رقم   -
( في شأن التقسيم 1959ديسمبر  2) 1379الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  1.59.351الشريف رقم 

 ( ؛1999يناير  7بتاريخ  4654اإلداري للمملكة )الجريدة الرسمية عدد 
 

( بتغيير وتتميم الظهير 2003سبتمبر  10) 1424من رجب  13الصادر في  2.03.527المرسوم رقم   -
( في شأن التقسيم 1959ديسمبر  2) 1379لصادر في فاتح جمادى اآلخرة ا 1.59.351الشريف رقم 

 ( ؛2003سبتمبر  11بتاريخ  5142اإلداري للمملكة. )الجريدة الرسمية عدد 
 

( بتغيير وتتميم الظهير الشريف 2005يناير  17) 1425ذي الحجة  6الصادر في  2.04.706المرسوم رقم  -
( في شأن التقسيم اإلداري 1959ديسمبر  2) 1379جمادى اآلخرة الصادر في فاتح  1.59.351رقم 

 ( ؛2005فبراير  3بتاريخ  5288للمملكة. )الجريدة الرسمية عدد 
 

 2.98.953( بتغيير المرسوم رقم 2005يناير  17) 1425ذي الحجة  6الصادر في  2.04.707المرسوم رقم  
ديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات ( بتح1998ديسمبر  31) 1419من رمضان  12الصادر في 

الحضرية والقروية بالمملكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. )الجريدة الرسمية عدد 
  ( ؛2005فبراير  3بتاريخ  5288

 

( بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2006أكتوبر  19) 1427من رمضان  26الصادر في  2.06.38المرسوم رقم  -
( بتحديد قائمة الدوائر والقيادات 1998ديسمبر  31) 1419من رمضان  12الصادر في  2.98.953

والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. )الجريدة 
 (.2006نوفمبر  2بتاريخ  5470الرسمية عدد 

 

.3.VI اتــالدوري 

المتعلقة بتحديد  أو تغيير  1994أكتوبر  25/م ع ت ه م إ ت و/م ت ه م بتاريخ 245الدورية الوزيرية عدد  -
 دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛

المتعلقة بتوسيع حدود دوائر  1995يونيو  15/م ع ت ه م إ ت و  بتاريخ 223الدورية الوزيرية عدد  -
 الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛

للوزير المكلف باإلسكان والتعمير حول تفويض  2004نوفمبر  22بتاريخ  20125الدورية الوزيرية عدد  -
 بعض االختصاصات للمديريات الجهوية لإلسكان والتعمير. 

 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

10 

 

 

 
 
 

 هـوامــش
 

 

 
 

 حدود الدوائر التي يجب أن تجسد بأنصاب موحدة تتصل، عند االقتضاء، بالشبكة الجيوديزية.  التصميميجب أن يبين  -1
 

وترسم هذه الحدود على تصميم أصلي يحتوي على إحداثيات المبير. ومن األجدى اختيار الحدود الطبيعية للدائرة : )طريق أو سكة  
 حديدية( موجودة، ضفة وادي ... 

 

عية يتعين ربط قمم الدائرة بواسطة خطوط مستقيمة. وتعين قمم الدائرة بإحداثيات "المبير" في الحالة التي  في حالة عدم وجود حدود طبي 
 كانت المناطق المعنية مرتبطة بالشبكة الجيوديزية.  

صلي إلى  في حالة توسيع حدود دائرة ما، يتعين أن يبرز التصميم الدائرة السابقة ومرجع نص الموافقة عليه. وال يوجه النص األ
 . ويتم القيام بالتعديالت الضرورية على التصميم األصلي من طرف المصالح الخارجية.  االمصالح المركزية إال بطلب منه

 
 

 
 

 الدائرة وشعاع المنطقة المحيطة بها بالنسبة للمراكز المحددة.  المذكرة التقنيةتحدد  -2

المتعلق بالتعمير، األراضي القروية   12.90وفيما يتعلق بالمناطق المحيطة، فيقصد بها حسب مقتضيات المادة األولى من القانون رقم 
التحكم في قطاعات ذات حساسية خاصة،   المجاورة لتكتل عمراني حضري )بلدية أو مركز(. ويهدف إحداث المنطقة المحيطة إلى 

 لمجاورتها لتكثل عمراني ستصبح منطقة توسعه المستقبلي. ويتأتى ذلك التحكم: 
 

 يفرض ضرورة الحصول على اإلذن بالبناء عند القيام بكل بناء بهذه المنطقة ؛  -
 المنطقة أو لجزء منها ؛بإتاحة فرصة وضع وثيقة التعمير )تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة( لتلك  -

 بضمان التنسيق بين الجماعات المعنية.  -
 

كيلومترا تحتسب ابتداء من الدائرة البلدية طبقا ألحكام   15وتجدر اإلشارة إلى أن المنطقة المحيطة بالجماعات الحضرية تحدد تلقائيا في 
 الذكر. المتعلق بالتعمير اآلنف  12.90المادة األولى من القانون رقم  

 

وبالنسبة للمراكز المحددة، فإن شعاع هذه المنطقة يختلف حسب أهمية المنطقة التابعة للمركز المحدد المعني. ومن الممكن أال يكون  
 للمنطقة المحيطة شعاع قار وعندئذ يمكن لها أن تتخذ حدا طبيعيا كضفة وادي مثال. 

كيلومترا.ويمكن أن يصادف   15فإن شعاع المنطقة المحيطة به يرتفع تلقائيا إلى  ومن البديهي أنه كلما ارتقى المركز المحدد إلى بلدية،
 مشكل التداخل بين منطقتين محيطتين أو أكثر، مما يستدعي البحث عن حل مناسب لذلك: 

 رة ؛ فإذا تم مالحظة أن هناك تداخل حين تحديد الدائرة، فإنه يستحسن تسوية هذا المشكل في المرسوم المحدد لهذه الدائ  -

وإذا لم يتم مالحظة التداخل إال بعد نشر النص المحدد للدائرة، يتعين اتخاذ مرسوم في نفس الشكل والشروط لتحديد المناطق   -
 المحيطة المعنية. 

 

ما  يجب أن يأخذ هذا التحديد بعين االعتبار، عند االقتضاء، التقسيم اإلقليمي عندما تكون المنطقة المحيطة بجماعة حضرية أو بمركز 
 إلقليم معين تمتد على تراب إقليم آخر. ولهذا الغرض، يجب أن تحدد المذكرة التقنية حدود المناطق المحيطة المعنية.  اتابع
 
 

 
التحديد أو التوسع المزمع اعتماده وإن اقتضى الحال ذلك، الحل الذي تم اختياره لتسوية التداخل   المذكرة التبريرية يجب أن تبرر  -3

 بين المناطق المحيطة بالدوائر. 
 

كما يجب أن تتضمن هذه المذكرة، بالخصوص، كل المعلومات المفيدة بخصوص النمو الديمغرافي للتكتل العمراني ونموه االقتصادي  
ومساحة كل من الدائرة الحالية والمقترحة وكذا مساحة المناطق التي تم تعميرها. ويدرس الملف من الناحية التقنية  وطاقته االستيعابية 

 والقانونية. 
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 الملحقــات
 

 (تحديد أو تغيير دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة )

  1الملحق رقم 
 

 ( ....................)إقليم ...................... دائرة مركزمذكرة تقنية تتعلق بتحديد )أو توسيع( 
 

 1بالخط المضلع الذي يمر بالنقط .................... ( طبقا لبيانات المخطط رقم ..............)إقليم .............. تحدد دائرة مركز 
 بإحداثيات المبير اآلتية : والمعرفة  .................. 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و

X =                                                           ..............................X = ................................... 
                                 : 2النقطة                                                      :  1النقطة   

Y=                                                             .............................Y = ................................... 

X =.............................. X                                         =............... .................. 
 : 4النقطة                                                         :  3النقطة 

Y=                                                               .............................  Y =  ................................ 

.............................................................................................................. ...................................................................  ... 
 

 خطوط مستقيمة. ............................. (3و 2) –( 2و 1تربط بين النقط المتتالية )
 

 ........................... الضفة الشمالية لوادي   8و 7ويحادي خط الدائرة الحضرية بين النقطتين 
 

 تحادي الدائرة الحضرية الحد األيسر لخط السكة الحديدية أو الطريق الوطنية   رقم  11و 10و ما بين النقطتين 

 .............                          ...... 

 كيلومترات. ....................ويحدد نصف قطر دائرة المنطقة المحيطة بالمركز في
 

 ...... ابتداء من ............ كيلومترات وتحادي خط   ...........وتحدد المنطقة المحيطة الجنوبية والجنوبية الغربية في 
 

 2الملحق رقم 
 

 ( ....................)إقليم ................مذكرة تقنية تتعلق بتحديد )أو توسيع( الدائرة البلدية لمدينة 
 

بالخط المضلع الذي يمر .................... ( طبقا لبيانات المخطط رقم ..............)إقليم ................... تحدد الدائرة البلدية لمدينة 
 xوالمعرفة بإحداثيات المبير اآلتية : .................. 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1بالنقط 

=                                                           ..............................x = ................................... 
                                 : 2النقطة                                                      :  1قطة الن  

Y=                                                             .............................y = ................................... 

X =.............................. X                                         = ................................. 
 : 4النقطة                                                         :  3النقطة 

Y=                                                               .............................  Y =  ................................ 

 .............................................................. ....................................................................................... ....  ......... 

 تربط بينها خطوط مستقيمة. ...................... (3و 2) –( 2و 1النقط المتتالية )
 

 ............................الضفة الشمالية لوادي 8و 7وتحادي الدائرة البلدية بين النقطتين 

  الحد األيسر لخط السكة الحديدية أو الطريق الوطنية   رقم  11و 10وتتبع الدائرة الحضرية ما بين النقطتين 

 كيلومترات. .....................وتقلص المنطقة المحيطة الشمالية إلى 
كيلومترات وتتداخل مع الحد الغربي لخط السكة  ...........كما تقلص المنطقة المحيطة الجنوبية والجنوبية الغربية إلى 

...... ..... .....ابتداء من ..... ..... ..... .....   (............الحديدية )أو الطريق الوطنية رقم 
(4) 

 . 
 

   .اطق محيطة( في حالة تداخل بين منطقتين أو عدة من4)
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 مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــــة 
 

 الفهـــــرس
 

I. لمسطرة ؛ المنظم لطار اإل 
II.  تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ 
III.  نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ 
IV.   توجيه التهيئة العمرانية ؛ غرض مخطط 
V.  مضمون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ 
VI.  مسطرة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية وإجراءات بحثه والموافقة عليه ؛ 
VII.  اآلثار القانونية المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ 
VIII.  تنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ 
IX.  ئة العمرانية ؛ مراجعة مخطط توجيه التهي 
X. ؛   حالة المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى 
XI.  .النصوص المطبقـــة 
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I. سطرةنظم للمطار الماإل 
 

 تنظم مخطط توجيه التهيئة العمرانية على الخصوص مقتضيات :

المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  12.90القانون رقم ( من 12إلى  2الباب الثاني )المواد من  -
 ( ؛1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31رقم 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90

المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية:  1995يونيو  15خ /م.ت.ه.م/ق.ت.ح بتاري221الوزيرية عدد الدورية  -
 والموافقة عليه وتتبع تطبيقه. تهدراس

 

IIتعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية . 
 

التوجهات الكبرى سنة،  25يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية التخطيط الحضري التي تحدد، في أفق  -
 للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق تأثيرها المباشر.

 ويثير هذا التعريف المالحظات التالية :      -
يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية للتخطيط المجالي، من خالل التنمية المندمجة التي يقترحها إلى وضع  ▪

ولنظام التنقل وبالتالي إلى برمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد تخطيط عام الستعمال األرض 
 مالمح النمو المستقبلي للتجمع العمراني ؛

ألنشطة االقتصادية، إال أنه يرتكز على اثيقة لتخطيط بالرغم من كون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ليس و  ▪
اقتصادية الحالية وتوجهاتها وذلك حتى يتمكن من االستجابة للحاجيات معرفة دقيقة ومعمقة للمعطيات السوسيو 

 الحالية والمستقبلية وتنميتها ؛
يتضمن مخطط توجيه التهيئة العمرانية برمجة شاملة للتنمية الحضرية التي من شأنها التنسيق بين برامج عمل  ▪

أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص 
 الحضرية التي يشملها ؛

مختلف قطاعات التجمع والتنمية لتهيئة التنطيق واليشكل مخطط توجيه التهيئة العمرانية مرجعية إلعداد تصاميم  ▪
  ؛ها ي يغطيتالعمراني ال

 قعها.يشكل مخطط توجيه التهيئة العمرانية اإلطار المرجعي لتمركز االستثمارات وتحديد موا ▪
 

.III نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية 
 

يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمجال ترابي تتطلب تنميته دراسة شاملة بالنظر إلى ترابط وتداخل  -
ن جماعة مختلف مكوناته على المستويات التجارية والسوسيو اقتصادية. ويمكن أن يتكون هذا المجال الترابي م

مركز أو عدة مراكز محددة وكذا، إن اقتضى الحال، جميع أو بعض جماعة أو عدة عدة جماعات حضرية وأو 
 جماعات قروية متاخمة.

 يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتجمع عمراني ومنطقة تأثيره المباشرة. -

     ويمكن إيجاز المعايير المعتمدة لتحديد منطقة التأثير المباشرة للمدن في :  -
 امتداد المساحة المبنية ؛ ▪
 أهمية حركة التنقالت اليومية ؛ ▪

 . العالقة بين مختلف األنشطة االسوسيواقتصادية ▪

 يجب تمييز منطقة التأثير المباشرة عن :  -

 محيط التهيئة الذي يحدد نطاق تطبيق تصميم التهيئة ؛    ▪
 المحيط الحضري الذي يعين حدود تجمع ما ؛ ▪

 المحيط البلدي الذي يعين الحدود الترابية للبلدية ؛ ▪
المنطقة المحيطة التي تعتبر بمثابة الحدود اإلدارية في حين أن منطقة التأثير المباشرة هي ذات طبيعة  ▪

 وظيفية.
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IV غرض مخطط توجيه التهيئة العمرانية . 

 يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية على الخصوص إلى :

 تحديد االختيارات التي تتطلبها التنمية االقتصادية واالجتماعية المتناسقة للرقعة المعنية ؛ -

الحفاظ على األراضي الفالحية تحديد المناطق العمرانية الجديدة وكذا تواريخ السماح بفتحها للتعمير مع  -
 والمناطق الغابوية ؛

 تحديد األغراض العامة المخصصة لها األراضي وتعيين مواقع : -
 المناطق الزراعية والغابوية ؛ ▪
 المناطق السكنية مع تحديد كثافتها ؛ ▪
 المناطق الصناعية ؛ ▪
 المناطق التجارية ؛ ▪
 المناطق السياحية ؛ ▪
 بارتفاقات كارتفاق عدم البناء، وارتفاق عدم التعلية وارتفاق حماية الموارد المائية ؛المناطق المثقلة  ▪
 هما معا ؛بالمواقع الطبيعية والتاريخية واألثرية الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها أو  ▪
 هما معا ؛ بالمساحات الخضراء الرئيسية التي يتعين إحداثها أو إبراز قيمتها أو  ▪
كشبكة الطرق الرئيسية ومنشآت الموانئ الجوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات  التجهيزات الكبرى ▪

 الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية ؛   
 المناطق التي يجب أن تكون تهيئتها موضوع نظام قانوني خاص. ▪

 تحديد القطاعات الواجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهما معا ؛ -

 مبادئ الصرف الصحي والنقط الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة ؛تحديد  -

 ؛تحديد مبادئ تنظيم النقل  -

ى إنجازها باألولوية خصوصا األعمال ظتحديد برمجة مختلف مراحل تنفيذ المخطط وبيان األعمال التي يح -
 ذات الطابع التقني والقانوني والمؤسساتي.

 

V التهيئة العمرانية. مضمون مخطط توجيه 
 
 

 يشمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على :

وثائق تتكون من رسوم بيانية تشتمل بوجه خاص على خريطة أو عدة خرائط استعمال األراضي وإن اقتضى  -
 الحال، على تصميم لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛

خرائط استعمال األراضي ويحدد التدابير الواجب القيام  تقرير تبريري يشرح مبررات اختيار التهيئة المبين في -
 بها لتحقيق األهداف المحددة فيه ويبين مختلف مراحل تنفيذ اإلجراءات المقررة خصوصا المراحل التي 

 يجب أن تزود خاللها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وبتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
 
 

VI مخطط توجيه التهيئة العمرانية وإجراءات بحثه والموافقة عليه. مسطرة إعداد 
 

.1.VI المبادرة 

بمساهمة الجماعة أو الجماعات المحلية ويوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بإيعاز من اإلدارة المكلفة بالتعمير 
 والوكالة الحضرية المعنية.

 

.2.VI ن ون الرئيسيوالمتدخل 
 

 مديرية التعمير التي تتكلف بمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛   -

 الجماعات المحلية خصوصا الجماعات التي تساهم في إعداد المخطط المذكور ؛ -

 القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة المركزية لمتابعة إعداد المخطط. -
 
 

 
 

.1.2.VI نون اآلخروالمتدخل 
 

 ؛ وإعداد التراب الوطنيالمفتشيات الجهوية لإلسكان والتعمير  -
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 الوكاالت الحضرية ؛ -

 المصالح الخارجية للبيئة ؛  -

 المديريات اإلقليمية للتجهيز والتي تلعب دورا أساسيا في مرحلة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛ -

 اإلدارة الجهوية للمياه والغابات ؛ -

الخارجية للقطاعات الوزارية أو اإلدارات المكلفة بتسيير المرافق العمومية كالتربية الوطنية والصحة المصالح  -
والشبيبة والرياضة واألوقاف والشؤون اإلسالمية...الخ )أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه 

 التهيئة العمرانية(.
 

.3.VI مراحل اإلعداد 

توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات تحت إشراف مديرية التعمير بمساهمة يتم إعداد مخطط 
الجماعات المعنية ومساعدة المصالح الخارجية لوزارات التجهيز والفالحة والبيئة والمياه والغابات وكذا الهيئات 

 ذات الصلة بمجال التعمير.
 

.4.VI مرحلة المشاورات 
 

.1.4.VI اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

من المرسوم رقم  4تم إحداث اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بموجب المادة 
ين المتعلق بالتعمير. وتحدد نفس المادة تكو 12.90لتطبيق القانون رقم  1993أكتوبر  14الصادر في  2.92.832

 هذه اللجنة ودورها في المشاورات حول إعداد مشروع المخطط ؛
 

 تتكلف هذه اللجنة ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط وينظم أعمالها نظام داخلي.
 

.1.1.4.VI ودورها  تكوين اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية 
 

يترأس اللجنة المركزية لمتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله.  -
 وتتولى مديرية التعمير أعمال سكرتارية اللجنة المركزية السالفة الذكر.

 

 تتكون اللجنة المركزية من األعضاء التالية : -
 

 : اإلدارات المركزية واممثل
 

 التعمير ؛مديرية  ▪
 القطاعات الوزارية ما عدا وزاراتي العدل والشؤون الخارجية ؛ ممثل عن كل ▪
 ممثل المندوبية السامية للتخطيط ؛ ▪

 ممثل المياه والغابات ؛  ▪
 مدير األمالك المخزنية أو من يمثله. ▪

 

 : اإلدارات الالممركزة أو الالمركزية  
 

 المعنية ؛الوالي وعمال العماالت واألقاليم  ▪
 رؤساء الجماعات المعنية ؛ ▪
 مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛  ▪
 المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير والتنمية المجالية ؛ ▪

 
 

 .إعداد التراب الوطنيب رئيس قسم التعمير التابع للعمالة أو اإلقليم المعني ▪
 

 االسترشاد برأيه.ويجوز للجنة أن تستعين بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في  -
 

 

.2.1.4.VI  دراسة المشروع والموافقة عليه 
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تعقد اجتماعات اللجنة المركزية عادة، على المستوى المركزي، تحت رئاسة الوزير المكلف بالتعمير. ومند  -
بضع سنوات وتفعيال لسياسة الالتركيز اإلداري، أصبحت اجتماعات هذه اللجنة تعقد على المستوى المحلي 

 بحضور ممثلين عن اإلدارات المركزية المذكورة ؛

يتم خالل هذا االجتماع تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف  -
 بإعداده؛

 يلي هذا التقديم نقاش يتم خالله إبداء المالحظات من طرف الممثلين الحاضرين ؛ -

االجتماع تضمنه المالحظات التي يتعين أخذها بعين االعتبار للموافقة محضر إعداد سكرتارية اللجنة  تولىت -
 على مشروع المخطط وتوجيهه لمكتب الدراسات.

 

.2.4.VI اللجنة المحلية 

يوجه مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية، كما تم االتفاق عليه في اللجنة المركزية )خريطة إجمالية مرفوقة 
تقديمية( من طرف مديرية التعمير إلى الوالي أو العامل المعني لعرضه داخل أجل شهر على أنظار اللجنة بمذكرة 

 السالف الذكر. 12.90بتطبيق القانون رقم  2.92.832من المرسوم رقم  5المحلية المحدثة بموجب المادة 
 

.1.2.4.VI تأليف اللجنة المحلية 

 تتألف اللجنة المحلية من : -
 والي الجهة أوعامل العمالة أو اإلقليم المعني، رئيسا ؛ ▪
من الظهير الشريف رقم  5والمحدثة بموجب الفصل أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو اإلقليم  ▪

 ؛بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه 1977فبراير  15بتاريخ  168-75-1

 س الجماعية والمقاطعات المعنية ؛رؤساء المجال ▪
 رؤساء الغرف المهنية ؛ ▪
 ممثل مديرية التعمير ؛ ▪
 مدير األمالك المخزنية أو ممثله ؛ ▪
 مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛ ▪
 ممثل إدارة الدفاع الوطني. ▪

 ويمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهال لذلك.  -

لفة بالتعمير أو الوكالة يتكلف بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية، ممثل المصالح الخارجية للوزارة المك -
 .الحضرية

 

.2.2.4.VI دراسة المشروع والموافقة عليه 

المحلية على المستوى المحلي تحت رئاسة والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم أو من يعقد اجتماع اللجنة  -
 ؛ يمثله

 يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداده ؛ -

 األعضاء الحاضرين؛االقتراحات أو هما معا من طرف  يلي هذا العرض نقاش يتم خالله تقديم المالحظات أو -

تتولى الوكالة الحضرية أعمال سكرتارية اللجنة المحلية وتقوم بإعداد محضر االجتماع الذي توجهه إلى  -
 مديرية التعمير ؛

 
 

يوما من تاريخ انتهاء  15ألعمال اللجنة المحلية معززا بمحضر داخل أجل أقصاه  موجزالبيان اليجب توجيه  -
 14في الصادر  2.92.832من المرسوم رقم  6وذلك التخاذ القرار بشأنه )المادة أشغالها إلى اللجنة المركزية 

 المتعلق بالتعمير( ؛  12.90لتطبيق القانون رقم  1993أكتوبر 

 يمكن إرفاق الوثائق المذكورة بمشروع معدل مجسد في مشروع خريطة إجمالية ؛ -

ريخ توصلها بالوثائق الموجهة إليها من طرف يوما التي تلي تا 25تتخذ اللجنة المركزية قرارها داخل أجل  -
 المتعلقة بمخطط 1995يونيو  5يخ /م ت ه م/ق ت ح بتار221اللجنة المحلية )أنظر الدورية الوزيرية عدد 

 توجيه التهيئة العمرانية( ؛

 ويتم توجيه المشروع إلى مكتب الدراسات المختص قصد تصحيحه على ضوء المالحظات المبداة. -
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.5.VI اوراتـــمرحلة المش 
 

.1.5.VI المشاورات الجماعية 
 

 78.00يعرض المشروع الذي تم إعداده على أنظار المجالس الجماعية المعنية لدراسته وفقا لمقتضيات القانون رقم 
يها ووفق الشروط المنصوص علبالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه  علقتالم 2002أكتوبر  3ادر بتاريخ الص
 .عميرالمتعلق بالت 12.90من القانون رقم  7المادة في 

 

.1.1.5.VI تحضير المداوالت الجماعية 
 

مجالس العقد اجتماع مداوالت خبار السلطات اإلقليمية، لتحضير تقوم مديرية التعمير، بواسطة الوكالة الحضرية، بإ
 الجماعية.

 

.2.1.5.VI والموافقة على المشروعالمجالس الجماعية  مداوالت 
 

 يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداده ؛ -

 يلي هذا التقديم مناقشة يتم خاللها إبداء المالحظات من طرف المستشارين الجماعيين ؛ -

لتدارس مشروع المخطط على مستوى جماعتها وتعد بذلك محضرا  اتعقد كل جماعة معنية على حدة اجتماع -
لهذه المداوالت ترفعه إلى السلطة اإلقليمية. وتوجه السلطة اإلقليمية السالفة الذكر مختلف المحاضر إلى 

 الوزارة المكلفة بالتعمير ؛

ا للتداول وإبداء ما تراه في تتوفر المجالس الجماعية على أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة المشروع عليه -
 شأنه من مالحظات ؛

توجه المالحظات المبداة من قبل المجالس الجماعية إلى الوزارة المكلفة بالتعمير )مديرية التعمير( تحت  -
 إشراف الوالي أو العامل المعني ؛

 ظات المبداة ؛تعقد مديرية التعمير اجتماعات مع كل واحد من المجالس الجماعية المعنية لدراسة المالح -

يتم إدخال تعديالت على مشروع المخطط بناء على خالصات االجتماعات التي تم عقدها مع المجالس  -
 المذكورة.

 

.6.VI مسطرة الموافقة والنشر بالجريدة الرسمية 
 

.1.6.VI الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية 
 

من  8و 12.90من القانون رقم  6العمرانية طبقا لمقتضيات المادتين تتم الموافقة على مخطط توجيه التهيئة  -
 المرسوم الصادر لتطبيق القانون المذكور ؛

الموافقة على المخطط ومذكرته التبريرية اللذان يتم توقيعهما من قبل بمرسوم  مشروع تعد مديرية التعمير -
 الوزير المكلف بالتعمير ؛

بإعداد المخطط مذكرة تركيبية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية ترفق بالمذكرة يعد مكتب الدراسات المكلف  -
 التبريرية وأصل المرسوم ونسخة منه توجهها مديرية التعمير، قصد التوقيع بالعطف، إلى الوزارات التالية :

 
 
 

 وزارة الفالحة ؛ ▪
 وزارة التجهيز ؛ ▪
 وزارة الداخلية ؛ ▪
 وزارة المالية. ▪

 

.2.6.VI النشر بالجريدة الرسمية 
 

مشروع بعد استطالع رأي الوزارات المذكورة أعاله، تتم إحالة الملف على األمانة العامة للحكومة قصد عرض 
 المرسوم على توقيع الوزير األول قبل نشره بالجريدة الرسمية، ويشمل الملف :

 مشروع المرسوم ؛ -

 العمرانية )التقرير + الخرائط( ؛نسخة من مشروع مخطط توجيه التهيئة  -

 المذكرة التبريرية موقع عليها من قبل الوزير المكلف بالتعمير ؛  -
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 محاضر اجتماعات اللجنة المركزية والمحلية ومداوالت المجالس الجماعية. -
 
 

.VII اآلثار القانونية المترتبة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية 
 
 

.1. VII آثار المخطط اتجاه أشخاص القانون العام 
 

تكون مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية الموافق عليه، ملزمة إلدارات الدولة والجماعات المحلية 
أشخاص سمالها بأجمعه ملكا لكل أو بعض المعنوية التي يكون رأوالمؤسسات العامة وأشخاص القانون الخاص 

القانون العام. ويجب أن تكون برامج وأنشطة وكذا انجازات األشخاص المذكورة مطابقة لتوجهات مخطط توجيه 
 التهيئة العمرانية.

 

.2. VII ارـآثار المخطط إزاء األغي 

تصميم التنطيق، ال يمكن اإلذن بانجاز مشاريع التجزئات العقارية أو في المناطق غير المغطاة بتصميم تهيئة أو 
البناء إال إذا كانت مطابقة لألحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية والمتعلقة بالمناطق العمرانية الجديدة 

 واألغراض العامة المخصصة لها األراضي.
 
 

.3. VII رىـآثار المخطط اتجاه وثائق التعمير األخ 
 
 

يجب أن تتقيد تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية التكتالت القروية بأحكام مخطط توجيه التهيئة  -
العمرانية. ويجب أن تنحصر وظيفة التصاميم المذكورة في تدقيق توجيهات المخطط داخل المجال الترابي 

 الذي تغطيه ؛

صاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية التكتالت القروية الموافق عليها قبل نشر النص الموافق تظل ت -
بموجبه على مخطط توجيه التهيئة العمرانية سارية المفعول شريطة أن تكون أحكامها ال تتنافى مع تلك الواردة 

 في المخطط المذكور ؛

أو تصاميم التهيئة للخيارات األساسية المقررة في مخطط توجيه  في حالة عدم تتطابق أحكام تصاميم التنطيق -
التهيئة العمرانية، يجب داخل أجل شهر على األكثر، من تاريخ الموافقة على المخطط، اتخاذ قرار يقضي 

 بدراسة تصميم التهيئة، يحدد المناطق التي يجب أن توضع لها تصاميم تهيئة جديدة ؛

ئة أو تصميم تنطيق، ال يمكن اإلذن في إحداث مشروع تجزئة عقارية أو في حالة عدم وجود تصميم تهي -
مشروع بناء إذا كان ال يتالءم واألحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلق بالمناطق العمرانية 

عه الجديدة واألغراض العامة المخصصة لها األراضي. ويكتسي هذا المقتضى أهمية خاصة لكونه يصبح م
 مخطط توجيه التهيئة العمرانية ملزما للخواص.

 
 
 

 

. VIII تنفيذ مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

ربيع األول  22بتاريخ  1.93.51من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  3من المادة  ولطبقا لمقتضيات البند األ -
( المحدث للوكاالت الحضرية، تتولى الوكاالت الحضرية تنفيذ مضامين مخطط 1993شتنبر  10) 1414

 توجيه التهيئة العمرانية ؛

 التي تدخل في نطاق اختصاصه؛ يساهم كل قطاع وزاري بانجاز التجهيزات والمرافق العمومية واالجتماعية  -

العمومية المتخصصة المنصوص  فقنجاز المراإيتوجب على المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية  -
 عليها في مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛

ية يتوجب كذلك على الجماعة أو الجماعات المعنية إنجاز التجهيزات التحتية والمرافق الجماعية واالجتماع -
 التي تدخل في نطاق اختصاصها ؛

 وكذلك األمر بالنسبة للجماعات المحلية األخرى أي الجهة والعمالة أو اإلقليم. -
 

. IX مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية 
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 وضعه والموافقة عليه.المقررة لشروط الجراءات واإلتتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق 
 

.X حالة المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى 
 

يتميز النظام القانوني المتعلق بالمخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى بالخاصيات 
 التالية :

إلزاميا في حين تتمتع اإلدارة بسلطة يعتبر إعداد المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء  -
 تقديرية واسعة بالنسبة للتجمعات العمرانية األخرى ؛

من حيث مسطرة اإلعداد، تتم الموافقة على المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى  -
تهيئة العمرانية األخرى بمرسوم يتخذ من طرف وزارة الداخلية في حين أن الموافقة على مخططات توجيه ال

 يتم اتخاذها من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير ؛

إبداء رأيهم في مخطط توجيه ومجالس العماالت يتعين على المجلس الجماعي للمدينة ومجالس المقاطعات  -
ية التهيئة العمرانتوجيه هذا األجل بالنسبة لمخططات التهيئة العمرانية للدار البيضاء داخل أجل شهرين. 

 أشهر ؛ ةاألخرى هو ثالث

يتم اتخاذ مرسوم الموافقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء باقتراح من وزير الداخلية في  -
 بالتعمير ؛ األخرى باقتراح من الوزير المكلفحين تتخذ مراسيم الموافقة على المخططات 

ينتج عن المخطط التوجيهي الخاص بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء إلزامية اتخاذ، داخل أجل ال يزيد على  -
التكثالت ثالثة أشهر من تاريخ نشر مرسوم الموافقة عليه، قرار القيام بدراسة تصاميم تهيئة وتصاميم تنمية 

خططات توجيه التهيئة العمرانية ال تترتب عنها والقروية الواقعة في دائرة تطبيقه في حين أن باقي م العمرانية
 هذه اآلثار.

 

.XI ةـــالنصوص المطبق 
 

 

.1.XI النصوص التشريعية 
 

 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 .(313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

ظهير ه البتنفيذالصادر  المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 25.90رقم  القانون -
 4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.7شريف رقم ال

 ؛( 1992يوليو  15بتاريخ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
كما ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

  ؛ تم تغييره وتتميمه

هير ظال ه بتنفيذ صادرال فاس مدينة نقاذإو فاس قليم إل الحضرية الوكالة بإحداث المتعلق 19.88 رقم  القانون -
 عدد الرسمية الجريدة ( )1992 نوفمبر 9) 1413 لىواأل جمادى من 13 بتاريخ 1.89.224شريف رقم ال

 ؛ وتتميمه تغييره  تم  كما( 559 الصفحة ،1992 دجنبر 16 بتاريخ 4181

 معتبر بمثابة قانونال (1993سبتمبر  10) 1414 من ربيع األول 22صادر في 1.93.51 ظهير الشريف رقم ال -
 ؛ (481، الصفحة 1993شتنبر  15بتاريخ  4220يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد 

 

 1.89.225شريف رقم الظهير ال هصادر بتنفيذالالمتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير  20.88رقم  القانون -
  16بتاريخ  4181( )الجريدة الرسمية عدد 1992نوفمبر 9) 1413من جمادى األولى  13 بتاريخ

 ( كما تم تغييره وتتميمه ؛560، الصفحة 1992دجنبر 

بتاريخ  1.03.60المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.03القانون رقم  -
 (؛2003يونيو  19بتاريخ  5118)الجريدة الرسمية عدد ( 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10

بتاريخ  1.03.59ير الشريف رقم ـصالح البيئة الصادر بتنفيذه الظهـالمتعلق بحماية واست 11.03القانون رقم  -
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، الصفحة 2003يو ـيون 19بتاريخ  5118( )الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10
 ( ؛500

 10بتاريخ  1.03.61المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13.03القانون رقم  -
 (.511، الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118)الجريدة الرسمية عدد ( 2003ماي  12) 1424ربيع األول 

 

.2.XI النصوص التنظيمية 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛2061، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90

( في شأن اختصاصات وتنظيم 1997ديسمبر  15) 1418من شعبان  14الصادر في  2.97.176مرسوم رقم ال -
 ؛( 500، الصفحة 1998فبراير  5بتاريخ  4558وزارة الداخلية )الجريدة الرسمية عدد 

( يتعلق باختصاصات وزير 2007نوفمبر  15) 1428ذي القعدة  4الصادر في  2.07.1292المرسوم رقم  -
( 3616، الصفحة 2007نوفمبر  19بتاريخ  5579ن والتعمير والتنمية المجالية )الجريدة الرسمية عدد اإلسكا

 ؛ وتتميمهكما تم تغييره 

( لتطبيق الظهير الشريف المعتبر 1993سبتمبر  21) 1414ربيع اآلخر  4الصادر في  2.93.67المرسوم رقم  -
( المتعلق بإحداث الوكاالت 1993سبتمبر  10) 1414ل من ربيع األو 22بتاريخ  1.93.51بمثابة قانون رقم 

 ( ؛544، الصفحة 1993أكتوبر  6بتاريخ  4223الحضرية )الجريدة الرسمية عدد 

 20.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.584المرسوم رقم  -
( 29، الصفحة 1993يناير  20بتاريخ  4186سمية عدد المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير )الجريدة الر

 ؛ وتتميمهكما تم تغييره 

 19.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.583المرسوم رقم  -
يناير  20بتاريخ  4186المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية إلقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس )الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ وتتميمه( كما تم تغييره 28، الصفحة 1993

( بتحديد شروط وأشكال إبرام 2007فبراير  5) 1428محرم  16بتاريخ  الصادر 2.06.388المرسوم رقم  -
أبريل  19بتاريخ  5518صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها )الجريدة الرسمية عدد 

 (.1235الصفحة  2007
 
 

.3.XI اتــالدوري 
 

توجيه التهيئة  المتعلقة بمخطط 1995يونيو  15خ /م ت ه م / ق ت ح بتاري221الدورية الوزيرية عدد  -
 العمرانية ؛

المتعلقة باللجنة المحلية لمتابعة إعداد  1995نوفمبر  27/ م ت ه م /ق ت ح بتاريخ 664عدد ية الدورية الوزير -
 مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛

ختصاصات للمديريات المتعلقة بتفويض بعض اال 2004نونبر  22بتاريخ  20125الدورية الوزيرية عدد  -
 الجهوية لإلسكان والتعمير.
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I .سطرةنظم للمطار الماإل 
 

 تنظم تصميم التنطيق مقتضيات :

 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90القانون رقم ( من 17إلى  13الباب الثاني )المواد  -

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414ربيع اآلخر  27الصادر بتاريخ  2.92.832المرسوم رقم  -
 المتعلق بالتعمير. 12.90

 

II تعريف تصميم التنطيق . 

توجيه التهيئة العمرانية واتخاذ تصميم التنطيق هو وثيقة تعمير تنظيمي تهدف إلى الحفاظ على توجهات مخطط 
 (.12.90من القانون رقم  13التدابير التحفظية الضرورية إلعداد تصميم التهيئة )المادة 

 

III نطاق تطبيق تصميم التنطيق . 

ال يمكن وضع تصميم التنطيق إال للمناطق المشمولة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية والتي يمكن أن يوضع لها 
 هيئة. ويتعلق األمر ب :تصميم الت

 الجماعات الحضرية ؛ ▪
 المراكز المحددة ؛ ▪
 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ ▪
 المجموعات العمرانية ؛ ▪
خاصة  المناطق ذات الصبغة الخاصة )جميع أو بعض أراضي جماعة أو جماعات قروية تكتسي صبغة ▪

 والتي يستوجب نموها المرتقب تهيئة تخضع لرقابة اإلدارة(. ةسياحية أو صناعية أو منجمي
 

IV الغرض من تصميم التنطيق . 

 يهدف تصميم التنطيق إلى :

تحديد األغراض المخصصة لها بشكل أساسي مختلف المناطق كالمناطق السكنية والصناعية والتجارية  -
 والزراعية والغابوية ؛والسياحية 

 تحديد المناطق المحظور فيها البناء بكل أنواعه ؛  -

تعيين المواقع المخصصة إلنشاء التجهيزات األساسية واالجتماعية كالطرق والمستوصفات والمدارس  -
 والمساحات الخضراء ؛

اإلذن بإحداث تجزئة تحديد المناطق التي يجوز داخلها لرئيس المجلس الجماعي أن يؤجل البت في طلبات  -
 عقارية أو مجموعة سكنية أو طلب رخصة البناء.

 

V مضمون تصميم التنطيق . 
 

 يتكون تصميم التنطيق من :

يشرح مضمون الرسم البياني من مناطق  ايتضمن مفتاح 5000/1أو  2000/1رسم بياني محرر بمقياس  -
 وتجهيزات ؛

الوثيقة البيانية إلى مقتضيات تنظيمية. ويحدد هذا الضابط أو النظام وثيقة مكتوبة بمثابة ضابط يترجم مضمون  -
 قواعد استعمال األرض حسب كل منطقة.

VI األهداف العملية لتصميم التنطيق . 
 

يشكل تصميم التنطيق بالنسبة للجماعة والوكالة الحضرية على حد سواء، األساس القانوني والتقني والتعميري  -
 ترتكز عليه لدراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والتقسيم ؛الالزم الذي 

 
 

 

يشكل تصميم التنطيق حلقة وصل بين مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة، مما يمكن السلطات  -
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يئة، قيد المختصة من التطبيق الدقيق لمضامين مخطط توجيه التهيئة العمرانية في انتظار دخول تصميم الته
 الدراسة، حيز التطبيق ؛

 

 يشكل تصميم التنطيق دليل تدخل الجماعة واإلدارات ؛ -
 

األغراض المخصصة لها  لىيشكل كذلك تصميم التنطيق بالنسبة للمواطنين الوثيقة المرجعية للتعرف ع -
 أراضيهم.

 
 

VIIمسطرة إعداد تصميم التنطيق ودراسته والموافقة عليه . 
 

.1. VII المبادرة 
 

 تصميم التنطيق بمبادرة من :مشروع يوضع 
 

 ؛ الوزارة المكلفة بالتعمير -

 الوكالة الحضرية ؛ -

 الجماعة المعنية.  -
 

.2. VII ن والمتدخل 

 مديرية التعمير ؛ -

 الوكالة الحضرية ؛ -

 ؛ التنمية المجالية و المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير -

 التعمير للعمالة أو اإلقليم ؛السلطة المحلية ممثلة بقسم  -

 الجماعة المعنية ؛ -

المصالح الالممركزة التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالدراسة وباقي الهيئات العمومية )المكتب الوطني  -
 للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكاالت التوزيع ...(.

 

.3. VII إعداد تصميم التنطيق  

 تصميم التنطيق وبالنظر إلى الممارسة يمكن التمييز بين حالتين :مشروع فيما يخص إعداد  -
 

حالة يشكل فيها تصميم التنطيق حلقة وصل بين مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة ؛ وفي هذه  ▪
إلزامية لإلدارة واألغيار. ويدمج إعداده في إطار الحالة يتم وضعه لجعل مضامين مخطط توجيه التهيئة 

 دراسة المخطط المذكور ؛

تصميم التنطيق في غياب مخطط توجيه التهيئة العمرانية. وفي هذه الحالة تتم مشروع حالة يتم فيها إعداد  ▪
تصميم التنطيق موضوع دراسة  مشروع يكون إعدادبحيث  .دراسة تصميم التنطيق كباقي وثائق التعمير

 شاملة تتضمن مرحلة التشخيص واقتراحات التنطيق.
 

يتم إعداد مشروع تصميم التنطيق مباشرة من قبل الوكالة الحضرية أو من طرف مكتب الدراسات تحت  -
 مراقبتها؛

تتم دراسة مشروع تصميم التنطيق من طرف الوكالة الحضرية بتنسيق مع المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير  -
والمنتخبين والسلطات اإلدارية والمصالح المحلية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، وعند  ليةو التنمية المجا

 االقتضاء، باقي الهيئات المعنية ؛

من طرف الوكالة الحضرية  ،تحت إشراف عامل العمالة أو اإلقليم ،تصميم التنطيقمشروع فور حصره يحال  -
 إلى لجنة محلية.

 
 
 

.4. VII  مرحلة المشاورات 

 تتم دراسة مشروع تصميم التنطيق من خالل المراحل التنظيمية التالية :
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.1.4. VII  اللجنة المحلية 

المحلية المحدثة كما هو الشأن بالنسبة لتصاميم التهيئة، يحال مشروع تصميم التنطيق على أنظار اللجنة  -
. ونفس هذا المرسوم هو الذي 12.90من المرسوم الصادر لتطبيق القانون رقم  5بموجب مقتضيات المادة 

 يحدد تكوين اللجنة المذكورة ودورها ؛

 ينظم سير هذه اللجنة المختصة بدراسة مشروع تصميم التنطيق نظام داخلي ؛ -

 تتألف اللجنة المحلية من األعضاء التالية : -
 لي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم المعني رئيسا ؛وا ▪
 أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو اإلقليم ؛ ▪
 رؤساء المجالس الجماعية المعنية ؛ ▪
 رؤساء  الغرف المهنية ؛ ▪
 ممثل مديرية التعمير ؛ ▪
 مدير األمالك المخزنية أو من يمثله؛ ▪
 مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛ ▪
 ل إدارة الدفاع الوطني.ممث ▪

 يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها كل إدارة أو شخص ترى فائدة في االسترشاد برأيه ؛ -

 تقوم الوكالة الحضرية بأعمال سكرتارية اللجنة. -
 

.2.4. VII  دراسة مشروع تصميم التنطيق من قبل اللجنة المحلية 

التي تعقد أشغالها تحت رئاسة والي الجهة أو عامل التنطيق في إطار اللجنة المحلية تتم دراسة مشروع تصميم  -
 العمالة أو اإلقليم بمقر العمالة أو اإلقليم المعني ؛

مشروع تصميم التنطيق إلى العامل الذي يبعث بها إلى كل توجه الوكالة الحضرية العدد الالزم من نسخ ملف  -
 عضو من أعضاء اللجنة المحلية مع تحديد تاريخ اجتماع اللجنة المذكورة ؛

هؤالء األعضاء مطالبون بدراسة مشروع تصميم التنطيق واإلدالء بمالحظاتهم بشأنه خالل اجتماع اللجنة  -
 على أبعد تقدير ؛

 موضوع محضر تسجل فيه طلبات التعديل التي تم قبولها ؛تكون أشغال اجتماع اللجنة  -

 يوقع مدير الوكالة الحضرية التصميم األصلي بعد حصره بصفة نهائية من قبل مكتب الدراسات ؛ -

يبعث المشروع بعد ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل بالتسلم إلى رئيس أو رؤساء المجالس المعنية 
 ق التالية :ـالوثائ الذي يتم إرساله، في ثالث نظائر،الستشارات. ويتضمن الملف تحت إشراف العامل لبدء ا

 ق ؛ـتصميم التنطي ▪
 ق ؛ـضابطة تصميم التنطي ▪

 ة.ــمذكرة تبريري ▪
 

.5. VII مرحلة االستشارات 

المجلس على عكس تصميم التهيئة، فإن مرحلة االستشارة بالنسبة لتصميم التنطيق تتمثل فقط في مداوالت  -
 الجماعي؛

 همن تاريخ إحالت ئبتديي مشروع التصميم داخل أجل شهرين يتعين على المجلس الجماعي أن يبدي رأيه ف -
 عليه ؛

 
 
 
 

 يتم التداول بخصوص مشروع التصميم في دورة عادية أو دورة استثنائية، عند االقتضاء ؛ -

للمجلس الجماعي لدراسة مشروع تصميم التنطيق،  ،بموجب القانون ،عند انصرام أجل الشهرين الممنوح -
 يبعث رئيس المجلس الجماعي إلى العامل ملفا يتكون من الوثائق التالية :

 

 موجز من محضر مداوالت المجلس ؛ ▪
 تصميم يحمل مالحظات واقتراحات التعديل.  ▪

 

إذا لم يبد المجلس أي رأي داخل األجل المنصوص عليه، فإن سكوته يفسر على أن ليس لديه أي اقتراح في  -
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 ( ؛12.90من القانون رقم  16شأن مشروع التصميم المحال إليه )المادة 

إذا تم إبداء مالحظات من طرف المجلس الجماعي تتم دراستها من طرف الوكالة الحضرية بتنسيق مع  -
 مذكور ؛المجلس ال

 ويتم تعديل التصميم والضابط تبعا لذلك. -
 

.6.VII  الموافقة على تصميم التنطيق 

 تتم الموافقة على تصميم التنطيق وضابطته بقرار للوزير المكلف بالتعمير.
 

.7.VII نشر القرار بالموافقة على تصميم التنطيق  

)تصميم + ضابطة + مذكرة تبريرية + قرار الموافقة على التصميم( تم إحالة الوثائق المتعلقة بتصميم التنطيق ت

 على األمانة العامة للحكومة قصد نشره بالجريدة الرسمية.

.VIII اآلثار المترتبة عن تصميم التنطيق 

 فور الموافقة عليه، تصبح مقتضيات تصميم التنطيق ملزمة لإلدارة واألغيار ؛ -
 

التنطيق لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر نص الموافقة عليه في الجريدة الرسمية. وعند يسري مفعول تصميم  -
انصرام هذا األجل تصبح مقتضياته الغية بقوة القانون. وال يمكن بعد انصرام أجل السنتين تجديد تصميم 

 التنطيق أو إعداد تصميم تنطيق جديد للمجال الذي كان يغطيه التصميم القديم.
 

 IX.النصوص المطبقة

النصوص التشريعية  .1.IX 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

( 1984أكتوبر  9) 1405من محرم  13الصادر في 1.84.188بمثابة قانون رقم الظهير الشريف المعتبر  -
، الصفحة 1984أكتوبر  10بتاريخ  3754يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء )الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ وتتميمه (، كما تم تغييره 959
 

معتبر بمثابة ال (1993مبر سبت 10) 1414 من ربيع األول 22في الصادر 1.93.51 ظهير الشريف رقم ال -
، الصفحة 1993نبر ـشت 15بتاريخ  4220لق بإحداث الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد ـيتع قانون
 ؛ (481

 

من  25بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058)الجريدة الرسمية عدد ( 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 .وتتميمه كما تم تغييره 
 

 
 
 
 

بتاريخ  1.03.59يئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ـعلق بحماية واستصالح البـالمت 11.03القانون رقم  -
، الصفحة 2003و ـيوني 19بتاريخ  5118( )الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10

 ( ؛500
 

 10بتاريخ  1.03.61ير الشريف رقم ـفيذه الظهـلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنـالمتع 13.03القانون رقم  -
 (.511، الصفحة 2003يو ـيون 19بتاريخ  5118)الجريدة الرسمية عدد ( 2003ماي  12) 1424ربيع األول 

 

.2.IX ةــالنصوص التنظيمي 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
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  ;(2061، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90
 

( لتطبيق الظهير الشريف 1993سبتمبر  21) 1414ربيع اآلخر  4الصادر في  2.93.67المرسوم رقم  -
( المتعلق بإحداث 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22بتاريخ  1.93.51المعتبر بمثابة قانون رقم 

 ( ؛544، الصفحة 1993أكتوبر  6بتاريخ  4223الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد 
 

 20.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.584المرسوم رقم  -
( 29، الصفحة 1993يناير  20بتاريخ  4186المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير )الجريدة الرسمية عدد 

( 1999)فاتح أكتوبر  1420جمادى الثانية  20الصادر بتاريخ  2.99.711كما تم تغييره بالمرسوم رقم 
 ( ؛850، الصفحة 1999أكتوبر  21اريخ بت 4736)الجريدة الرسمية عدد 

 

 19.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.583المرسوم رقم  -
يناير  20بتاريخ  4186المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية إلقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس )الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ تتميمهو كما تم تغييره ( 28، الصفحة 1993
 

( بتحديد شروط وأشكال إبرام 2007فبراير  5) 1428من محرم  16الصادر في  2.06.388المرسوم رقم  -
أبريل  19بتاريخ  5518صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها )الجريدة الرسمية عدد 

 (.1235، الصفحة 2007
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القيـام بدراسـة تصميـم التهيئـــة قـرار   

 

 الفهـــرس
 

 

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 
II.  تعريف قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة ؛ 
III.  نطاق تطبيق قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة ؛ 
IV. الغرض من قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة ؛ 
V.  بدراسة تصميم التهيئة ؛ األهداف العملية لقرار القيام 
VI.  مسطرة إعداد قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة والمصادقة عليه ؛ 
VII.  اآلثار القانونية المترتبة عن قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة ؛ 
VIII.   .النصوص المطبقة 
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I .سطرة نظم للمطار الماإل 

 بدراسة تصميم التهيئة على الخصوص مقتضيات :ينظم قرار القيام 

 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90( من القانون رقم 22و 21الباب الثاني )المادتين  -

( لتطبيق القانون       1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  2.92.832المرسوم رقم  -
 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90رقم 

  المتعلق بتصميم التهيئة. 1994يناير  17م ت ه م/م ق الصادر بتاريخ /005ي رقم يرالمنشور الوز -
 

IIتعريف قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة . 

 تصميم التهيئة ؛ إعداديعتبر قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة إجراء تحفظي في انتظار 

يقضي بالقيام بدراسته للحيلولة دون إقامة بنايات عندما يتم تقرير إعداد تصميم تهيئة، يستحسن اتخاذ قرار  -
جديدة قد يترتب عنها، إن تم الترخيص لها، عرقلة تطبيق مقتضيات تصميم التهيئة المزمع إعداده في 

 القطاع المعني ؛

 قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة اختياريا إال في الحالتين التاليتين: إلىيكون اللجوء  -
 

هات األساسية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية المصادق عليه متناقضة مع مقتضيات عندما تكون التوج ▪
تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق المصادق عليه قبل المصادقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية. 

تها وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسة تصميم التهيئة يحدد المناطق المزمع تغطي
بتصاميم تهيئة جديدة، وذلك خالل الشهر الذي يلي تاريخ المصادقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

 ؛

 عندما يتم التنصيص على ذلك في تصميم التنطيق. ▪
 

.III  نطاق تطبيق قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة 

المناطق الواقعة في نطاق تطبيق تصميم التهيئة سواء يمكن اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة في  -
 تعلق األمر :

 

 بمنطقة مشمولة بتصميم تهيئة مزمع تغييره ؛  ▪
 أو بمنطقة لم يتم بعد تغطيتها بتصميم تهيئة. ▪

 يمكن اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بالنسبة لمنطقة خاضعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر. -
 

IV .الغرض من قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة 

يهدف قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة إلى الحيلولة دون إقامة بناءات جديدة قد تعرقل تطبيق مقتضيات تصميم 
 التهيئة المزمع إعداده في القطاع المعني.

 

.V األهداف العملية لقرار القيام بدراسة تصميم التهيئة 

ام بدراسة تصميم التهيئة إلى تمكين اإلدارة من آلية قانونية تسمح لها بعدم االستجابة لطلبات يهدف قرار القي
أو عدم رخص إحداث التجزئات العقارية والبناء وذلك في انتظار توفرها على رؤية واضحة سواء في ظل وجود 

 تصميم تهيئة معمول به. وجود 

 

.VI مسطرة إعداد قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة والمصادقة عليه 
 

.1.VI المبادرة 

 يمكن أن تأتي مبادرة اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة من : -
 

 

 ؛ رئيس المجلس الجماعي ▪
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 الوكالة الحضرية ؛ ▪
 السلطات اإلقليمية. ▪

 

عندما تأتي مبادرة اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة من الوكالة الحضرية تخبر هذه األخيرة كتابة عامل  -
نظائر من التصميم. وتبعث كذلك نسخة من هذه  6ب العمالة أو اإلقليم بهذا االقتراح وتبعث إليه في نفس اآلن 

 لتعمير.اإلرسالية، لإلخبار، إلى المصالح الخارجية المكلفة با

 

.2.VI نوالمتدخل  
 

 ؛ الجماعة -

 الوكالة الحضرية ؛ -

 المصالح المكلفة بالتعمير ؛ -

 وزارة الداخلية. -

 

.3.VI إعداد قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة 
 

 استشارة المجلس المعني؛ يتخذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد -

 يحدد القطاع المزمع تغطيته بتصميم التهيئة ؛ 5000/1أو  2000/1القرار بتصميم من مقياس يرفق  -
 

 ويجب أثناء هذا التحديد مراعاة ما يلي : -
 إتباع الحدود الطبيعية ما أمكن ؛  ▪
 الحرص على أن يكون التحديد مطابقا لدائرة تصميم التهيئة الموجود قيد الدراسة. ▪

 

.4.VI  الموافقة على قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة 
 

نظائر من القرار والتصميم موقع عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي إلى عامل العمالة أو اإلقليم  6توجه 
 قصد الموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.

 

.5.VI نشر وإشهار قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة 
 

ترجع ثالثة نظائر من الوثائق الموافق عليها )قرار + تصميم( لإلدارة الجماعية، ويحتفظ بنسخة منها ضمن  -
 محفوظات العمالة ؛

 تقوم اإلدارة الجماعية ب : -
 

 المخصصة لهذا الغرض ؛إلصاق قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة والتصميم في األماكن  ▪
نشر القرار في صحيفة أو عدة صحف مأذون لها بنشر اإلعالنات القانونية. وتوجه نسخة من هذه  ▪

 إلى الوكالة الحضرية المعنية. الموافق عليها الوثائق
 

.VII  المترتبة عن قرار القيام بدراسة تصميم التهيئةالقانونية اآلثار 
 

الجماعية، خالل أجل ستة أشهر تحتسب من تاريخ نشر قرار القيام بدراسة التصميم، أن تسلم ال يجوز لإلدارة  -
أي إذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام بالبناء داخل حدود المنطقة الخاضعة الرتفاق قرار 

 القيام بدراسة التصميم ؛
 

 تصميم تهيئة ساري المفعول ؛يسري هذا المنع حتى في قطاع خاضع لمقتضيات  -
 
 
 

 منح رخص استثنائية بعد موافقة الوكالة الحضرية إذا كان المشروع المراد إقامته يتالءم :للرئيس يمكن    -
 

 مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلقة بالمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير ؛ ▪



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

34 

 

 غياب مخطط توجيه التهيئة العمرانية.أو مع ما يصلح له فعال القطاع المعني في حالة  ▪
 

 أشهر أخرى مرة واحدة فقط. 6ديد قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة لمدة جويمكن ت -
 

.VIII النصوص المطبقة 
 

.1.VIII النصوص التشريعية  
 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليو  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 .هميمتتو ه ريغيا تم تمك
 

.2.VIII النصوص التنظيمية 
 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  2-92-832المرسوم رقم  -
 (.576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90
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 تصميــــــم التهيئــــــة 
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IV. غرض تصميم التهيئة ؛ 
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VIII. اآلثار القانونية المترتبة عن تصميم التهيئة ؛ 

IX.  تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ؛ 

X.  تغيير تصميم التهيئة ؛ 
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I- سطرة نظم للمطار الماإل 

 التهيئة على الخصوص مقتضيات :ينظم تصميم 
 

 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90( من القانون رقم 31إلى  18الباب الثاني )المواد  -

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  2.92.832المرسوم رقم  -
 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90

 المتعلق بتصميم التهيئة. 1994ناير ي 17/م ت ه م/ م ق بتاريخ 005المنشور رقم  -

 

II .تعريف تصميم التهيئة 

أنه وثيقة التعمير التنظيمي التي تحدد حقوق استعمال األرض داخل المجال بيمكن تعريف تصميم التهيئة  -
 غطيه ؛تالترابي الذي 

 

وجوده إلى مقتضيات ذات فتصميم التهيئة هو اآللية التي تحول توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية عند  -
 طابع قانوني تلزم األغيار واإلدارة على حد سواء.

 

.III نطاق تطبيق تصميم التهيئة 

 يمكن إعداد تصميم التهيئة :
 

 لجميع أو بعض : -
 الجماعات الحضرية ؛ ▪
 المراكز المحددة ؛ ▪
 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ ▪
العمرانية : بخصوص هذه المناطق ال يمكن وضع تصميم تهيئة لجزء من مجموعة  المجموعات  ▪

 عمرانية إال إذا كانت هذه المجموعة مغطاة بمخطط لتوجيه التهيئة العمرانية.
 

ية أو جماعات قروية ذات صبغة خاصة و: أي جميع أو بعض أراضي جماعة قرللمناطق ذات صبغة خاصة -
منجمية( يستوجب تطورها المرتقب أن تكون تهيئتها محل مراقبة إدارية على أن )سياحية أو صناعية أو 

تتولى اإلدارة تحديد هذه المناطق باقتراح من مجالس الجماعات أو بطلب من عامل العمالة أو اإلقليم في 
 .حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس

 
IV .غرض تصميم التهيئة 

تحديد جميع  ، إلىالمتعلق بالتعمير 12.90من القانون رقم  19حسب مقتضيات المادة  ،يهدف تصميم التهيئة -أ
 بعض العناصر التالية : أو

 

المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص  -
 كالمراكز التجارية و المراكز الترفيهية ؛

طق الخضراء العامة أو المواقع التاريخية أو األثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناألحياء والمآثر وا -
الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها ألغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية وكذلك القواعد المطبقة عليها، 

 إن اقتضى الحال ذلك ؛

البناء خصوصا تحديد العلو األدنى واألقصى للمبنى ضوابط استعمال األراضي والضوابط المطبقة على  -
المسقفة أو  ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات

المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى المساحة 
 رتفاقات المعمارية ؛اإلجمالية لألرض واال
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االرتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو ألغراض جمالية أو أمنية أو التي يقتضيها الحفاظ على  -
 الصحة العامة وكذلك االرتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة، عند االقتضاء ؛

 المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير وتواريخ فتحها ؛ -

 فيها البناء بكل أنواعه ؛ يحظرالتي طق المنا -

 المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص؛ -

 حدود دوائر المناطق الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها. -
 

.V مضمون تصميم التهيئة 

 يتكون تصميم التهيئة من :
 

البياني لمختلف المناطق يحتوي على مفتاح يفسر الرسم  5000/1أو  2000/1رسم أو رسوم بيانية بمقياس  -
 والتجهيزات والضوابط المطبقة ؛

 ضابط يترجم المقتضيات التقنية للرسم البياني إلى مقتضيات قانونية قابلة للتطبيق. -
 

.VI األهداف العملية لتصميم التهيئة 

يشكل تصميم التهيئة بالنسبة للجماعة والوكالة الحضرية األساس القانوني والتقني والعمراني الالزم الذي تعتمد 
 وتقسيم العقارات وإقامة البناءات.والمجموعات السكنية عليه لدراسة طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية 

 
 

VII مسطرة إعداد تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه 

.1.VII المبادرة 
 

بمساهمة الجماعات المعنية مع وتصميم التهيئة بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع يتم إعداد 
 الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. إلى الوكاالتا الميدان ت المسندة في هذمراعاة الصالحيا

 

.2.VII ن المتدخلو 
 

 ؛ مديرية التعمير -

 ؛ الوكالة الحضرية -

 ؛ وإعداد التراب الوطنيفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير الم -

  ؛ اإلقليم  أولعمالة في قسم التعمير لالسلطة المحلية ممثلة  -
 ؛ الجماعات المعنية   -

 الخارجية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالدراسة.المصالح  -
 

.3.VII مرحلة اإلعداد 

 ؛من طرف مكاتب الدراسات ،تحت مراقبتهاأو، يتم إعداد تصميم التهيئة مباشرة من قبل الوكالة الحضرية  -

الجهوية لإلسكان والتعمير  مفتشيةتتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف الوكالة الحضرية بتنسيق مع ال -
وباتصال مع المنتخبين والسلطات اإلدارية والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات وإعداد التراب الوطني 

 ؛ عند االقتضاء ،الوزارية وكل مؤسسة معنية

 تمر دراسة تصميم التهيئة بالمراحل التالية : -
 ؛ومرحلة التشخيص  وليمرحلة التحليل األ مرحلتين : إلىلى وتنقسم بدورها والمرحلة األ ▪
 

ومرحلة  5000/1رات حول المشروع بمقياس اومرحلة المش مرحلتين :من كذلك كون المرحلة الثانية وتت ▪
 ؛ 2000/1اورات حول المشروع بمقياس المش

 
 

 المرحلة الثالثة وتتضمن المراحل اآلتية : ▪
o ؛ دراسة المشروع من طرف اللجنة المحلية 
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o ؛ الت الجماعيةاووالمدالعلني  البحث 
o ؛ قة على تصميم التهيئة بمرسوم المواف 
o تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية موجبه علىنشر المرسوم الموافق ب. 

 

 يجب أن تبين دراسة تصميم التهيئة : -
 ها ؛آجالو األشغال المزمع انجازها ▪
 ؛ التقارير الواجب اإلدالء بها عند نهاية مختلف المراحل ▪
 أواإلقليم والجماعة  أواجتماعات دراسة التقارير مع الوكالة الحضرية وفرقائها )قسم التعمير للعمالة  ▪

 التصميم ؛ الجماعات المعنية( ومكتب الدراسات المكلف بإعداد
 .والجماعات المحلية المعنية ر مع المصالح السالفة الذكر واإلداراتاواجتماعات التش ▪

 صياغة الوثائق والتقارير الضرورية التالية : إلىلتهيئة ضي مراحل إعداد تصميم اتف -
 

 ؛ تقرير وضع التصميم ▪
 ؛ تقرير التحليل والتشخيص ▪
 ؛ 5000/1التهيئة بمقياس وضع خيارات  ▪
 .2000/1وضع تصميم التهيئة بمقياس  ▪

 

 .الالزمة رات واالستشاراتاولمشإخضاعه لتصميم التهيئة يتم بعد وضع مشروع  -
 

.4.VII اتراوشممرحلة ال 

 يتم القيام بدراسة مشروع تصميم التهيئة من خالل المراحل التنظيمية التالية :
 

.1.4.VII اللجنة المحلية 

المتعلق  12.90من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم  5اللجنة المحلية بموجب مقتضيات المادة  تثأحد -
 ؛ رات حول تصميم التهيئةاوه اللجنة ودورها فيما يتعلق بالمشذتأليف ه تحددبالتعمير التي 

 ؛اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تصميم التهيئة نظام داخلي ينظم عمل  -

 تتكون اللجنة المحلية من األعضاء اآلتية : -
 
 

 ؛ المعني، رئيساأو اإلقليم عامل العمالة  أوالوالي  ▪
 ؛ المعني اإلقليم  أوأعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة  ▪
  ؛ المعنيينرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات  ▪
 ؛ رؤساء الغرف المهنية ▪
 ؛ ممثل مديرية التعمير ▪
 ؛ ممثله أوير األمالك المخزنية مد ▪
 ؛ ير الوكالة الحضرية المعنيةمد ▪
 الوطني.ممثل إدارة الدفاع  ▪

 

 ؛ برأيهاالسترشاد رى فائدة في كل شخص ت دعو للمشاركة في أشغالهات للجنة أنويمكن  -
 .سكرتارية اللجنة المحلية بأعمالتقوم الوكالة الحضرية  -
 

.2.4.VII دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف اللجنة المحلية 

عامل  أوتتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف اللجنة المحلية التي تعقد اجتماعاتها تحت رئاسة الوالي  -
 المعني ؛اإلقليم  أوالعمالة بمقر العمالة 

 
 

 إلى العامل الذي يرسلها بدوره  إلىصميم التهيئة الحضرية النسخ الضرورية من ملف مشروع ت الوكالة توجه -
الذي يتم انعقاده  كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية محددا لهم بنفس المناسبة تاريخ اجتماع اللجنة المذكورة 

 ؛ يوما من تاريخ إحالة الملف 15جل أقصاه في أ
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بعد ألية دراسة المشروع واإلدالء بمالحظاتهم واقتراحاتهم يوم االجتماع على يتعين على أعضاء اللجنة المح -
 ؛ تقدير

تكون أشغال اجتماع اللجنة المحلية محل محضر تدون فيه على الخصوص طلبات التعديل التي تم قبولها،  -
 الحاضرين ؛ويوقع المحضر المذكور من قبل كل األعضاء 

 الدراسات ؛يوقع مدير الوكالة الحضرية على الصيغة األصلية للتصميم بعد حصرها من قبل مكتب  -

رؤساء المجالس  أورئيس  إلىلك إحالة المشروع، داخل ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم تتم بعد ذ -
 الشروع في المشاورات. لك قصدذو ،تحت إشراف العامل ،الجماعية

 : الوثائق التاليةنظائر، في ثالث  ،لذي تتم إحالتهويتضمن ملف المشروع ا -
 

 ؛ تصميم التهيئة ▪
 ؛ ضابطة التهيئة ▪
 ؛ تقرير تبريري ▪
 .برنامج العمليات ▪

 

المجالس المعنية، مصحوبة بوصل  إلىالوكالة الحضرية نسخة من الرسالة التي تم توجيهها  إلىيوجه العامل  -
 المياالست

 

.5.VII مرحلة اإلستشارة 

 ر :تضم مرحلة التشاو -
 

 اقتضى الحال ؛ إن ،الت المجلس الجماعي ومجالس المقاطعاتاومد ▪
مجالس  أودراسة المشروع من قبل المجلس الجماعي مع  زامنتالبحث العلني الذي يتم إجرائه ب ▪

 المقاطعات.
 

.1.5.VII يلنالبحث الع 

جميع التدابير الالزمة لنشر وإشهار إعالن البحث العلني الذي يخبر بموجبه  باتخاذتقوم الجماعة المعنية  -
ويتم  ا السجل الخاص بتدوين مالحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهر.التصميم والضابطة وكذ العموم عن إيداع

المجالس  أوا البحث خالل المرحلة التي يكون فيها مشروع التصميم قيد الدراسة من قبل المجلس هذ
 المعنية ؛لجماعية ا

يجب أن ينشر اإلعالن عن افتتاح البحث العلني مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من  -
 المعنية ؛أن يلصق بمقر الجماعة كذلك كما يجب . الجرائد المسموح لها بتلقي اإلعالنات القانونية

مجلس الجماعي وذلك قبل تاريخ بدء البحث ويقع أمر توفير وسائل النشر واإلشهار على عاتق رئيس ال -
 العلني ؛ 

ة على إمكانيات النشر واإلشهار المذكورة يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستعمل كل وسيلة من وعال -
 المالئمة ؛وسائل اإلعالن األخرى 

في ظرف  توجيه مالحظاته حول مشروع التصميم  ،يمكن لكل من يعنيه األمر خالل مدة إجراء البحث العلني -
 .رئيس المجلس الجماعي المختص إلىمضمون الوصول مع إشعار بالتسلم 

 

2.5.VII الت الجماعيةاوالمد 
 

ع المالحظات المبداة خالل البحث العلني من قبل المجلس الجماعي عند دراسته لمشرو تتم دراسة -
 التصميم ؛

 

 المجلسيحيل  ،شهرين المخول قانونا للمجلس الجماعي لدراسة مشروع تصميم التهيئةالجل أعند انتهاء  -
 الوثائق التالية : ،في سبعة نظائر ،على العامل ملفا يتضمن

 

 ؛ الت الجماعيةاوالمدنسخة من محضر  •

 ؛ إعالن بإيداع •

  ؛ سجل المالحظات •

 ؛ البحث واختتامه افتتاحشهادة  •
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 ؛ تقرير اختتام البحث في حالة تدوين مالحظات في السجل •

 ؛ في الجرائد ة نسخ من إعالنات النشر الصادر •

 بلونين مغايرين. المالحظات المبداة الذي اطلع عليه العموم يبين التصميم من  ةنسخ •
 

 ؛عند االقتضاء  ،االستثنائية أوتتم دراسة مشروع التصميم من قبل المجلس في دورته العادية  -
جل شهرين فان سكوتها يفسر على أن ليس لديها أي اقتراح في أداخل جالس المعنية أية مالحظة ا لم تبد المإذ

 ؛ موضوع التصميم 
المجلس الجماعي يرفق العامل خالصاته بها ويحيل الملف على الوكالة ا تم اإلدالء بمالحظات من قبل إذ

 الحضرية.
 

.3.5.VII اللجنة المركزية 

المنتخبين وطلبات  عن االستشارات الجماعية )اقتراحات رية بدراسة الملف القانوني الناتجتقوم الوكالة الحض
 اجتماع اللجنة المركزية المتكونة من األعضاء التالية :لعقد تحضير المواطنين( و تعمل على ال

 

 ؛ من يمثله، رئيسا أوالوزير المكلف بالتعمير  -
 ؛ المجالس الجماعية المعنية أورؤساء المجلس  أورئيس  -
 ؛ مدير الوكالة الحضرية -
 اإلقليم المعني. أوللعمالة  رئيس قسم التعمير التابع -

 

اسة مالحظات المجالس الجماعية غرض در، تنعقد لجنة تقنية تحضيرية بتحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المركزية
 ؛ غيار المعبر عنها أثناء البحث العلنيا طلبات األوكذ

 قتراحات وتقرر في النقط العالقة؛على أساس أشغال اللجنة التقنية التحضيرية تدرس اللجنة المركزية اال
 ؛اقتراح كل رفض . ويجب تعليل ل كل مالحظةهذا االجتماع بمحضر يدون فيه مآ تتوج أعمال

 لك.ذيمكن تعديل التصميم والضابطة تبعا لو -
 

.6.VII ة على تصميم التهيئةالموافق 

وبعد  باقتراح من الوزير المكلف بالتعميرقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بمرسوم يتخذ وافتتم الم
 ترتيب تلوزير الثقافة عندما يتعلق األمر بتصميم تهيئة يدخل تعديالت على ارتفاقاالحصول على الرأي المطابق 

 .المآثر التاريخية
 

.VIII اآلثار المترتبة عن تصميم التهيئة 

 يه.عل الموافقةثار قانونية قبل وبعد آترتب على تصميم التهيئة ي
 

.1.VIII  المترتبة على تصميم التهيئة قبل الموافقة عليهالقانونية اآلثار 

ميم التهيئة، ال حين صدور النص القاضي بالموافقة على مشروع تص من تاريخ اختتام البحث العلني وإلى ابتداء
 التصميم ؛ن إال بإحداث المشاريع التي ال تتنافى مع أحكام مشروع يجوز اإلذ

موضوع ذي يغطي المنطقة تصميم التنطيق ال أوابتداء من نفس التاريخ ينتهي العمل بأحكام تصميم التهيئة 
 ؛ مشروع التصميم الجديد

 
 

 

إثنى عشر جل وافقة عليه داخل ألنص القاضي بالما لم يتم نشر ايم التهيئة إذزمة أحكام مشروع تصمملصبح غير ت
 .(12.90من القانون رقم  27)المادة من تاريخ اختتام البحث العلني شهرا تحتسب 

 

.2.VIII اآلثار المترتبة على تصميم التهيئة بعد المصادقة عليه 
 

.1.2.VIII إعالن المنفعة العامة 

يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعالن المنفعة العامة فيما يخص العمليات  -
الضرورية النجاز التجهيزات العمومية )الطرق، المساحات الخضراء، والمساحات المخصصة للنشاطات 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

41 

 

دة كذلك من قبل تصميم الرياضية والتجهيزات العامة( وللقطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها والمحد
 ( ؛12.90من القانون رقم  28التهيئة )المادة 

سنوات تحتسب من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على  10تبقى آثار المنفعة العامة سارية المفعول لمدة  -
ه، التصميم بالجريدة الرسمية. بعد مرور المدة المذكورة ال يجوز القيام بإعالن المنفعة العامة للغرض نفس

 سنوات ؛ 10فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات نفسها قبل مرور أجل 

سنوات دون أن يتم اقتناء األراضي الخاضعة إلعالن المنفعة العامة من طرف اإلدارات  10إذا انقضى أجل  -
د ئة، يستعيد مالك األراضي بقوة القانون التصرف في أراضيهم وعنـالتي خصصت لها بموجب تصميم التهي

قا للغرض المخصصة له المنطقة التي ـذلك يجب أن يكون استعمال هذه األراضي من طرف أصحابها مطاب
 تقع فيها ؛

في انتظار اقتناء األراضي الواقعة تحت إعالن المنفعة العامة يمكن لمالكها استعمالها مؤقتا لغايات غير تلك  -
إذن بذلك من رئيس المجلس الجماعي إذا المخصصة لها بموجب تصميم التهيئة وذلك بعد الحصول على 

تعلق األمر باألراضي المخصصة للطرق والمساحات الخضراء العامة والمساحات المخصصة للنشاطات 
 الرياضية والمخصصة إلقامة التجهيزات العامة ؛

ميم يزات المبرمجة في تصـوال يمكن في أي حال من األحوال أن يعيق هذا االستعمال المؤقت إنجاز التجه -
يئة. ويظل المالك ملزما بإعادة األرض إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وذلك حين مباشرة إنجاز ـالته

 التجهيز ؛

ة ال تستعمل المواد أيقصد باالستعمال المؤقت على سبيل المثال مواقف السيارات أو مستودعات أو كل منش -
 الثقيلة.

 

.2.2.VIII إعالن المنفعة العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها 

 عالوة على اإلعالن بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات الالزمة إلنجاز التجهيزات العمومية، يمكن  -
أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه األراضي المراد نزع ملكيتها المخصصة للتجهيزات المذكورة 

 ( ؛12.90من القانون رقم  29)المادة 

وأسماء المالكين  تعين في تصميم التهيئة العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشموالتها ومساحتها -
 ؛المحتملين لها 

عمليات نزع ملكية األراضي الواقعة تحت إعالن المنفعة العامة بموجب تصميم التهيئة تطبق فيما يخص  -
المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه  7.81مقتضيات القانون رقم 

ت واآلثار. ( وذلك من حيث الشكليا1982مايو  6) 1402رجب  11بتاريخ  1.81.254الظهير الشريف رقم 
من القانون المذكور تحدد في شهر كما هو محدد  10هذا علما أن مدة البحث العلني المشار إليها في الفصل 

 .12.90من القانون رقم  25في المادة 

فيما يخص التجهيزات األخرى )المساحات الخضراء العامة وميادين األلعاب والمساحات المباحة المختلفة  -
للنشاطات الرياضية وتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والمساحات المخصصة 

والثقافية والتعليمية والمباني اإلدارية والمساجد والمقابر( وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون 
 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت.

 
 

3.VIII تقييم وتحديد التعويضات 

من القانون رقم  30تحدد التعويضات المستحقة ألصحاب األراضي المخصصة إلنجاز التجهيزات فيما يلي )المادة 
12.90: ) 

 

 38و 37فيما يخص الطرق )المسالك والساحات ومواقف السيارات( باعتبار العناصر المحددة في المادتين  -
 المتعلقة بالمساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية ؛ 12.90من القانون رقم 

 

.IX تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة 

تتخذ المجالس الجماعية جميع التدابير الضرورية لتنفيذ تصميم التهيئة وكذا احترام مقتضياته وذلك بتنسيق  -
 مع الوكالة الحضرية. ولهذا الغرض يمكن للمجالس المعنية :
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مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق األهداف المتوخاة من تصميم التهيئة وذلك بتنسيق مع اإلدارات برمجة  ▪
 المعنية ؛

 الوقوف بشكل منتظم على تقدم تنفيذ مضامين تصميم التهيئة خاصة تنفيذ األشغال والعمليات العامة. ▪
 

-اإلنجاز )مسطرة اقتناء العقاراتيتم على ضوء برنامج إنجاز العمليات تتبع كل مرحلة من مراحل  -
 اتخاذ التدابير الالزمة لتجاوزه ؛ اإعداد الصفقة( للوقوف على كل تأخير محتمل وكذ-الدراسات

 

اع تباالحالة يتعين وفي هذه قد يفضي تتبع مراحل اإلنجاز إلى ضرورة إدخال تعديالت على تصميم التهيئة.  -
 تباعها إلعداده والموافقة عليه ؛انفس المسطرة األصلية التي تم 

 

 يتم إعالم الوزارات المعنية بالصعوبات المحتملة التي قد يصادفها تنفيذ أحكام تصميم التهيئة ؛ -
 

ة من أربعة يتكلف بمتابعة إنجاز تصميم التهيئة لجنة يترأسها رئيس المجلس الجماعي. وتتألف هذه اللجن -
 مستشارين جماعيين والمهندس المعماري والمهندس المختص العاملين بالجماعة.

 

Xتغيير تصميم التهيئة . 

يخضع تغيير تصميم التهيئة لنفس اإلجراءات المسطرية التي تم وصفها أعاله والمتعلقة بوضعه ودراسته  
 والموافقة عليه.

 

.XIالنصوص المطبقة 
 

.1.XI النصوص التشريعية 
 

  ( في حفظ الغابات واستغاللها1917أكتوبر  10) 1335ذي الحجة  23الظهير الشريف الصادر بتاريخ   -
 

 خصوصا بالظهير الشريف رقمحسبما وقع تغييره وتتميمه ( 1917أكتوبر  29)الجريدة الرسمية بتاريخ 
يوليوز  29بتاريخ  2492)الجريدة الرسمية عدد ( 1960يوليوز  21) 1380محرم  26الصادر في  1.60.126

 ( ؛2283، الصفحة 1960

( يتعلق بالحرمات العسكرية )الجريدة 1934غشت  10) 1353من ربيع الثاني  25الظهير الشريف بتاريخ  -
 ؛ 1934غشت  31الرسمية بتاريخ 

إحداث مديرية  في( 1961يوليوز  12) 1381من محرم  28الصادر في  1.61.051الظهير الشريف رقم  -
المسائل الجوية وفي تنظيم المالحة الجوية المدنية والقواعد الجوية والمصالح الوطنية لرصد التغييرات 

 ( ؛1961يوليوز  28بتاريخ  2544الجوية )الجريدة الرسمية عدد 

شتنبر  20) 1396من رمضان  25الصادر في  1.76.350الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -
شتنبر  22بتاريخ  3334( المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي )الجريدة 1976
 ( ؛ 1026، الصفحة 1976

 
 
 

ائية حول المقابر في قإحداث منطقة و( في 1938أبريل  29) 1357صفر  28الظهير الشريف الصادر في  -
 ( ؛1938يونيو  10)الجريدة الرسمية بتاريخ  المدن الجديدة

 

  يتعلق (1977 ريبراي 15) 1397صفر  25بتاريخ  1.75.168الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   -
(، كما تم تعديله 341، الصفحة 1977مارس  16بتاريخ  3359باختصاصات العامل )الجريدة الرسمية عدد 

 وتتميمه ؛
 

والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية  المحافظة على المباني التاريخيةالمتعلق ب 22.80القانون رقم  -
دجنبر  25) 1401صفر  17بتاريخ  1.80.341شريف رقم الظهير ال ه بتنفيذ األمر يتضمن والعاديات

 ؛(، كما تم تغييره وتتيميه 73، الصفحة 1981فبراير  18بتاريخ  3564)الجريدة الرسمية عدد  (1980
 

يتعلق  (1984أكتوبر  2) 1405محرم  6صادر في ال 1.84.150معتبر بمثابة قانون رقم الشريف الظهير ال -
أكتوبر  3بتاريخ  3753)الجريدة الرسمية عدد  باألماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها

 ؛( كما تم تغييره وتتميمه 386، الصفحة 1984
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( 1984أكتوبر  9) 1405من محرم  13الصادر في 1.84.188الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -
(، كما تم 1984أكتوبر  10بتاريخ  3754يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء )الجريدة الرسمية عدد 

 تغييره وتتميمه ؛
 

من ذي  15 بتاريخ 1.92.31شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالتعمير 12.90القانون رقم  -
 (؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159)الجريدة الرسمية عدد  (1992يونيو  17) 1412الحجة 

 

 25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال بالميثاق الجماعيالمتعلق  78.00القانون رقم  -
، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب 

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه (1351
 

ربيع  10بتاريخ  1.03.58رقم المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  10.03القانون رقم  -
 (؛1898، الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118( )الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424األول 

 

معتبر بمثابة ال (1993سبتمبر  10) 1414 من ربيع األول 22صادر في 1.93.51 شريف رقم الير ـظهال -
، الصفحة 1993تنبر ـش 15بتاريخ  4220مية عدد ـ)الجريدة الرس الحضرية تيتعلق بإحداث الوكاال قانون

 (؛1624
 

ظهير ه الصادر بتنفيذال تقالمتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤ 7.81القانون رقم  -
كما تم تغييره وتتميمه )الجريدة ( 1982مايو  6) 1402من رجب  11 بتاريخ 1.81.254شريف رقم ال

 ؛( 390، الصفحة 1983يونيو  15بتاريخ  3685الرسمية عدد 

 بتاريخ 1.88.172شريف رقم الظهير فيذه الـالصادر بتنيتعلق بالتربية البدنية والرياضة  06.87القانون رقم  -
، الصفحة 1989يوليوز  19بتاريخ  4003)الجريدة الرسمية عدد  (1989ماي  19) 1409من شوال  13

 ( ؛198
 

هير ظال ه صادر بتنفيذالنقاذ مدينة فاس إقليم فاس والمتعلق بإحداث الوكالة الحضرية إل 19.88 القانون رقم  -
 )الجريدة الرسمية عدد (1992نوفمبر  9) 1413 لىومن جمادى األ 13بتاريخ  1.89.224شريف رقم ال

الصادر بتنفيذه  59.99( كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 559، الصفحة 1992دجنبر  16بتاريخ  4181
 4776( )الجريدة الرسمية عدد 2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9بتاريخ  1.00.15الظهير الشريف رقم 

 ؛( 2000مارس  9بتاريخ 
 
 
 
 
 
 

شريف رقم الظهير ال هصادر بتنفيذالالمتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير  20.88رقم  القانون -
 16بتاريخ  4181( )الجريدة الرسمية عدد 1992نوفمبر 9) 1413من جمادى األولى  13 بتاريخ 1.89.225

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  60.99( كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 560، الصفحة 1992دجنبر 
 9بتاريخ  4776( )الجريدة الرسمية عدد 2000فبراير  15) 1420ذي القعدة   9بتاريخ  1.00.14رقم 

 ( ؛2000مارس 
 

بتاريخ  1.03.59يذه الظهير الشريف رقم ـالمتعلق بحماية واستصالح البيئة الصادر بتنف 11.03القانون رقم  -
، الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118( )الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10

 ( ؛500
 

 10بتاريخ  1.03.61فيذه الظهير الشريف رقم ـلصادر بتنحة تلوث الهواء اـالمتعلق بمكاف 13.03القانون رقم  -
، الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118مية عدد ـ)الجريدة الرس (2003ماي  12) 1424ربيع األول 

511.) 
 

.2.XI النصوص التنظيمية 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27صادر في ال 832.92.2مرسوم رقم ال -
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 (؛2061، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225)الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بالتعمير 90-12
 

 الشريف الظهيرلتطبيق  (1993سبتمبر  21) 1414ربيع اآلخر  4الصادر في  2.93.67المرسوم رقم  -
المتعلق بإحداث  (1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22بتاريخ  1.93.51رقم  قانون بمثابة المعتبر

 ( ؛1922، الصفحة 1993أكتوبر  6بتاريخ  4223كاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد الو
 

 20.88لتطبيق القانون رقم  (1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.584المرسوم رقم  -
، الصفحة 1993يناير  20بتاريخ  4186متعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير )الجريدة الرسمية عدد ال

( 1999)فاتح أكتوبر  1420جمادى الثانية  20الصادر بتاريخ  2.99.711( كما تم تغييره بالمرسوم رقم 29
 ( ؛850، الصفحة 1999أكتوبر  21بتاريخ  4736)الجريدة الرسمية عدد 

 

 19.88لتطبيق القانون رقم  (1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.583وم رقم المرس -
يناير  20بتاريخ  4186المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية إلقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس )الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ وتتميمه( كما تم تغييره 28، الصفحة 1993
 

في شأن الوكالة الحضرية  (1994ماي  17) 1414ذي الحجة  6الصادر في  2.93.888المرسوم رقم  -
 ( ؛829، الصفحة 1994بتاريخ فاتح يونيو  4257للرباط وسال )الجريدة الرسمية عدد 

 

في شأن الوكالة الحضرية  (1994ماي  17) 1414ذي الحجة  6الصادر في  2.93.887المرسوم رقم  -
 ( ؛828، الصفحة 1994بتاريخ فاتح يونيو  4257لمراكش )الجريدة الرسمية عدد 

 

لبني  يتعلق بالوكالة الحضرية (1995يناير  20) 1415من شعبان  18الصادر في  2.94.335المرسوم رقم  -
 ( ؛383، الصفحة 1995فبراير  15بتاريخ  4294مالل )الجريدة الرسمية عدد 

 
 

يتعلق بالوكالة الحضرية  (1995يناير  20) 1415من شعبان  18الصادر في  2.94.334المرسوم رقم  -
 (  ؛383، الصفحة 1995فبراير  15بتاريخ  4294لطنجة )الجريدة الرسمية عدد 

 
 
 
 
 
 

يتعلق بالوكاالت  (1997أكتوبر  30) 1418من جمادى اآلخرة  27الصادر في  2.97.361المرسوم رقم  -
سيدي قاسم وسطات وتازة )الجريدة  –الجديدة والقنيطرة  –ضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي الح

 ؛وتتميمه(، كما تم تغييره 1997نوفمبر  6بتاريخ  4532الرسمية عدد 
 

( يتعلق بالوكاالت الحضرية 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  2.03.221المرسوم رقم  -
)الجريدة الرسمية السمارة -أوسرد والرشيدية وكلميم -زاكورة  ووادي الذهب-للناضور والحسيمة وورزازات

 ؛ ( 722، الصفحة 2004ماي  4بتاريخ  5212عدد 
 

( يتعلق بالوكاالت 2006أكتوبر  19) 1427من رمضان  26الصادر في  2.06.166المرسوم رقم  -
الصادر  2.97.361عة السراغنة والجديدة وبتغيير المرسوم رقم الحضرية للخميسات وخنيفرة والصويرة وقل

( المتعلق بالوكاالت الحضرية للعيون ومكناس وتطوان 1997أكتوبر  30) 1418من جمادى اآلخرة  27في 
نوفمبر  2بتاريخ  5470سيدي قاسم وسطات وتازة )الجريدة الرسمية عدد -الجديدة والقنيطرة -ووجدة وآسفي

 ( ؛ 3367الصفحة،  2006
 

( بتعريف مناطق السكن 1964دجنبر  26) 1384من شعبان  21الصادر في  2.64.445المرسوم رقم  -
االقتصادي والمصادق بموجبه على الضابط العام المطبق على هذه المناطق )الصيغة الفرنسية بالجريدة 

 ( ؛489الصفحة  1965أبريل  28بتاريخ  2739الرسمية رقم 
 

( بالموافقة على ضابط البناء 2002فبراير  22) 1422ذي الحجة  9 الصادر في 2.02.177المرسوم رقم  -
المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزالزل  «R.P.S.2000»المضاد للزلزال المسمى 
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، 2002مارس  21بتاريخ  4988وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل )الجريدة الرسمية عدد 
 ؛ وتتميمهكما تم تغييره ( 163الصفحة 

 

المتعلق  7.81( بتطبيق القانون رقم 1983أبريل  16) 1403رجب  2صادر في  2.82.382مرسوم رقم  -
المؤرخ  1.81.254بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، الصفحة 1983يوليو  15بتاريخ  3685)الجريدة الرسمية عدد ( 1982مايو  6) 1402من رجب  11ب 
 ( ؛396

 

( بتحديد شروط وأشكال إبرام 2007فبراير  5) 1428من محرم  16الصادر في  2.06.388المرسوم رقم  -
، 2007أبريل  19بتاريخ  5518صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها )ج.رعدد 

 ؛ (1235الصفحة 
 

( في ضبط مقدار علو أماكن السكنى 1953مارس  9) 1372جمادى اآلخرة  22القرار الوزيري بتاريخ  -
 (.448، الصفحة 1953مارس  27بتاريخ  2109تحت السقف )الجريدة الرسمية عدد 

 
3. XI .الدوريات  

بتصميم التهيئة : مراحل دراسته المتعلقة  1994يناير  17/م ت ه م / م ق بتاريخ 005الدورية الوزيرية رقم  -
 وبحثه والموافقة عليه ومتابعة إنجازه ؛

المتعلقة بمساطر إعداد ودراسة تصاميم التهيئة  1995مارس  6/د بتاريخ 156الدورية الوزيرية رقم  -
 والمصادقة عليها ؛

عمرانية بتصاميم المتعلقة بتغطية التجمعات ال 1995يونيو  15/م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 219الدورية رقم  -
 التهيئة وتصاميم التنمية ؛

المتعلقة بتمويل تصاميم التهيئة وتصاميم  1995شتنبر  29/م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 302الدورية رقم  -
 التنمية من طرف صندوق التجهيز الجماعي ؛

 
 

 ت تصاميم التهيئة؛المتعلقة بمتابعة تنفيذ مقتضيا 1996ماي  14/ م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 399الدورية رقم  -

 المتعلقة بتنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة؛ 1996أكتوبر  29بتاريخ  96/12منشور السيد الوزير األول  رقم  -

 .المتعلقة باعتماد المرونة والعدالة العقارية في وثائق التعمير 2003مايو  2بتاريخ  6690رسالة دورية رقم  -
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 ــالت العمرانيــة القرويــة ثتصميــم تنميــة التك

 الفهـــــرس
 

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 

II. الت العمرانية القروية  ؛ ثتعريف تصميم تنمية التك 
III. نطاق التطبيق ؛ 
IV.   الت العمرانية القروية ؛ثتصميم تنمية التك غرض 
V.   القروية ؛الت العمرانية ث تصميم تنمية التك مضمون 
VI. الت العمرانية القروية ؛ ثاألهداف العملية لتصميم تنمية التك 
VII. الت العمرانية القروية ثمسطرة إعداد تصميم تنمية التك 

 وإجراءات دراسته والموافقة عليـــه ؛    
VIII.  الت العمرانية القروية ؛ ثآثار تصميم تنمية التك 
IX.  الت العمرانية القروية ؛ ثتنفيذ تصميم تنمية التك 
X.  الت العمرانية القروية ؛ثمراجعة تصميم تنمية التك 
XI.  الت العمرانية القروية؛  ثتمديد تصميم تنمية التك 
XII.  النصوص المطبقـــة 
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I .لمسطرةل نظمالم طاراإل 

 الت العمرانية القروية المقتضيات التالية :ثتنظم تصميم تنمية التك
 

( بشأن توسيع نطاق 1960يونيو  25) 1379من ذي الحجة  30بتاريخ  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 ؛( 5إلى  2و ال سيما الجزء الثاني منه )المواد العمارات القروية 

رجب  25 بتاريخ 1.02.297الشريف رقم  بمثابة الميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير 78.00القانون رقم  -
 ؛ ( كما تم تغييره وتتميمه2002أكتوبر  3) 1423

( 1980 نونبر 17) 1401محرم  9بتاريخ  2ق.م/م.ج.م / 222 – 1257/4 عددري المشترك يالمنشور الوز -
 الت العمرانية القروية.ثالمتعلق بتصاميم نمو التك

 

.II ية القرويةالت العمرانثتعريف تصميم تنمية التك 

التي المقتضيات والت العمرانية القروية هو وثيقة تعمير تنظيمية تحدد حقوق استعمال األراضي ثتصميم تنمية التك
 يطبق عليها ويهدف إلى :

 

 إحداث وتنظيم نواة قروية مستقطبة مع توجيه نموها ؛ -

 .والتجزيءرض إلزامية رخصة البناء الت القروية بفثمراقبة تعمير التك -
 

.III نطاق التطبيق  

 الت العمرانية القروية للمناطق الواقعة خارج :ثيمكن أن يوضع تصميم تنمية التك
 

 الجماعات الحضرية ؛ -

 المراكز المحددة ؛ -

 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ -

 المجموعات العمرانية ؛ -

 المناطق ذات الصبغة الخاصة. -
 

.IV الت العمرانية القروية ثغرض تصميم تنمية التك 

 الت العمرانية القروية إلى تحديد :ثيهدف تصميم تنمية التك
 

 ستغالل الفالحي ؛تي تتضمن منشآت وبنايات خاصة باإلالمناطق المخصصة لسكنى الفالحين ال -

 والصناعة التقليدية ؛والصناعة  المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فالحي وللتجارة  -

 المناطق المحظور فيها البناء ؛ -

 حدود طرق المرور الرئيسية ؛ -

 األمكنة المخصصة للساحات العمومية والساحات العارية والغراسة ؛  -

األمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا المنشآت الخاصة بالحياة االجتماعية وال سيما  -
 بالسوق وبملحقاته.

 

.V الت العمرانية القرويةثون تصميم تنمية التكمضم 

 الت العمرانية القروية :ثيتضمن تصميم تنمية التك
 

 تقرير تبريري ؛ -

 مذكرات البحث الميداني ؛  -

 تصميم وضابط التنمية ؛ -
 
 
 

 التناسق المعماري لمحور طرقي أو ساحة عمومية عند االقتضاء. -
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VI العمرانية القرويةالت ثهداف العملية لتصميم تنمية التكاأل 

الت العمرانية القروية ثوي المعني يمكن تصميم تنمية التكل العمراني القرثببرمجته لبعض التجهيزات في التك -
 من عدم تشتيت مجهودات اإلدارة في تدبير المجال ؛

 

وهيكلة النواة السكنية  ةت العمرانية القروية بتنظيم توسعتوجيه نمو التجمعا علىيساعد تصميم التنمية  -
 الموجودة  ؛

 

الت العمرانية القروية بالنسبة للجماعة والوكالة الحضرية األساس القانوني والتقني ثيمثل تصميم تنمية التك -
 والعمراني الضروري الذي ترتكز عليه لدراسة طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية والبناء والتقسيم ؛

 

ستعمال المخصصة له على مستقبل تجمعهم العمراني واإل طنين من التعرفيمكن تصميم التنمية الموا -
 أراضيهم.

 

. VII الت العمرانية القروية وإجراءات دراسته والموافقة عليهثمسطرة إعداد تصميم تنمية التك 

 – 1257/4ري المشترك رقم يالت العمرانية القروية في المنشور الوزثتم تحديد مسطرة إعداد تصميم تنمية التك
(. وتفسر هذه الدورية المقتضيات التشريعية 1980نونبر  17) 1401محرم  9بتاريخ  2م.ج.م /ق.م/ 222

 والتنظيمية وكذا طرق إعداد التصميم ومسطرة الموافقة والمصادقة عليه.
 

. VII1 المبادرة . 

 ل العمراني القروي إما من :ثي مبادرة إعداد تصميم تنمية التكيمكن أن تأت -
 

 الوكالة الحضرية ؛ ▪
 رئيس المجلس الجماعي ؛ ▪
 عامل العمالة أو اإلقليم المعني. ▪
 

بالنظر إلى التوجهات الجديدة المحددة من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير، فإن الوكاالت الحضرية مدعوة في  -
 الترابي بتصاميم التنمية.إطار مشروعها الترابي أن تأخذ مبادرة برمجة تغطية المناطق الخاضعة لنفوذها 

 

.2. VII نوالمتدخل 

 مديرية التعمير ؛ -

 الوكالة الحضرية ؛ -

 المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير والتنمية المجالية ؛  -

 السلطة المحلية ممثلة في قسم التعمير للعمالة أو اإلقليم ؛ -

 الجماعة المعنية ؛ -

بالدراسة )الفالحة والتجهيز بالخصوص( الهيآت العمومية األخرى المصالح الخارجية للوزارات المعنية  -
 )المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ...(.

 

.3. VII مراحل اإلعداد 

.1.3. VII ل العمراني  ثاختيار التك 

 تغطيته بتصميم تنمية على أساس :ل العمراني الذي يجب ثيتم تحديد التك
 

 

 
 

 مخطط التنمية والتهيئة الجهوية ؛ -

 تصميم الهيكلة القروية ؛ -

 ( ؛12.90من القانون رقم  11مخطط توجيه التهيئة العمرانية )المادة  -

 .توجهات تصميم التنمية االقتصادية واالجتماعية عند االقتضاء -
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.2.3. VII ل العمراني القرويثإعداد تصميم تنمية التك 

 

.1.2.3. VII مرحلة البحث السوسيو اقتصادي 

يتم القيام بالبحث السوسيو اقتصادي لدى مختلف اإلدارات )السلطة المحلية والمستشارين الجماعيين، المصالح 
 اإلدارية( على أساس جذاذات تضم المعلومات التالية :

 

 سكاني ؛التزايد ال نسبة -

 أصول الساكنة ومسارها ؛ -

 األنشطة السوسيو اقتصادية ونظام المداخيل ؛ -

 مميزات السكن ؛ -

 األعمال االقتصادية المراد القيام بها ؛ -

 جموع، خاص ...(. الطبيعة القانونية للعقار )حبوس، جماعي،  -
 

.2.2.3. VII  مرحلة الدراسة 

 ؛   التنمية لعناصر البحثيجب أن يستجيب مشروع تصميم  -

 ؛ال الحدود الحالية للبقع األرضيةيوضع التصميم الذي يتضمن التوجيه ومنحنيات المستوى وإن اقتضى الح -

 يجب أن يحدد المشروع : -
 

  التجهيزات الضرورية للحياة االجتماعية داخل التجمع القروي ) التجهيزات التحتية والتجهيزات   ▪
 االجتماعية واإلدارية ومنشات الحياة االجتماعية ...( ؛     

 

 ؛ المناطق المخصصة للسكنى والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والمناطق الممنوع فيها البناء ▪
 

ضابط البناء والمحافظة على النظافة والصحة، الذي يحدد الشروط التي يجب أن يرفق التصميم ب  ▪
تستوفيها البنايات لفائدة المحافظة على النظافة والصحة والجمالية والجوالن وكذا شكليات وشروط 

 تسليم رخص البناء والتجزيء.
 

.3.3.VII مرحلة البحث 

 : العمراني القروي تقوم الوكالة الحضرية بتحضير ملف يضم ل ثبمجرد حصر مشروع تصميم تنمية التك -
 

 مذكرة تبريرية ؛ ▪
 ل عمراني صغير ؛ثإذا تعلق األمر بتك 1000/1أو  2000/1نسخ من التصميم بمقياس  ▪
 ؛  جذاذات البحث ▪
 التناسق المعماري. ▪

 

 التالية :يتم توجيه هذا الملف من طرف الوكالة الحضرية، قصد دراسته، إلى المصالح  -

 قسم التعمير للعمالة أو اإلقليم ؛ ▪
 الجماعة المعنية ؛ ▪

ستثمار المصالح الخارجية لوزارة التجهيز والفالحة وكذا إلى بعض الهيئات )المكتب الجهوي لإل ▪
 الفالحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ...( ؛

 والتعمير والتنمية المجالية.المفتشية الجهوية لإلسكان  ▪
 

 
 
 

 
 

إذا كان مشروع تصميم التنمية يثير مالحظات، تحضر الوكالة الحضرية لعقد اجتماع بمقر الوكالة أو  -
الجماعة لدراسة المالحظات المبداة من طرف مختلف المصالح. ويتم هذا االجتماع بحضور مكتب الدراسات 

 المكلف بانجاز التصميم ؛

منه إلى كل الجهات التي  أشغال هذا االجتماع في محضر تعده الوكالة الحضرية التي تبعث نسخةتدون  -
 جتماع وكذا إلى مكتب الدراسات لتضمين المالحظات التي تم قبولها في التصميم ؛رت اإلضح

 يلي قبول مختلف المالحظات المبداة وصياغة التقرير الموافقة على هذا األخير ؛ -
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من طرف مكتب إدخال التعديالت الموافق عليها كالة الحضرية على التصميم األصلي بعد يوقع مدير الو -
 الدراسات ؛

 يرسل الملف بعد ذلك إلى عامل العمالة أو اإلقليم المعني لدعوة رئيس المجلس الجماعي إلبداء رأيه فيه. -

 : ويتضمن الملف المرسل، في ثالثة نظائر، الوثائق التالية     
 

 تصميم التنمية والضابط المرفق به ؛ ▪
 تقرير تبريري ؛ ▪
 برنامج إنجاز العمليات. ▪

 

يجب على العامل أن يرسل، إلى الوكالة الحضرية، نسخة من الرسالة التي تم بواسطتها توجيه التصميم إلى  -
 رئيس المجلس الجماعي.

 

.4.3.VII مرحلة المشاورات 

 تتضمن هذه المرحلة : -
 

 المجلس الجماعي ؛مداوالت  ▪
 البحث العمومي. ▪

 

على المجلس الجماعي أن يبدي رأيه في مشروع تصميم التنمية المحال عليه داخل أجل شهر والذي يحتسب  -
 من تاريخ توصله به.

 

.1.4.3.VII المداوالت الجماعية 

 االقتضاء ؛يتداول المجلس بشأن مشروع التصميم في دورة عادية أو استثنائية، عند  -

إذا لم يبد المجلس أية مالحظة في األجل المحدد، فإن سكوته يحمل على أنه ليس له أي اقتراح في موضوع  -
 التصميم المحال عليه ؛

إذا أبدى المجلس مالحظات أو اقتراحات بخصوص المشروع تتم دراستها من طرف العامل بتنسيق مع  -
 لوزارة الفالحة ؛الوكالة الحضرية والمصالح المحلية 

قتراحات التي تم أخذها بعين االعتبار في تحيين تصميم التنمية حضر بذلك تدون فيه المالحظات واإليحرر م -
 موضوع الدراسة ؛

.2.4.3.VII البحث العمومي 

بعد إحالة مشروع تصميم التنمية عليه، يقوم رئيس المجلس الجماعي بنشر وإلصاق إعالن اإليداع يخبر فيه  -
طالع، بمقر الجماعة، على تصميم التنمية وضابطته كما يضع رهن إشارتهم سجال اإلم أنه بإمكانهم العمو

 خاصا لتدوين مالحظاتهم ، طوال مدة شهر ؛

 يجب أن يلصق إعالن النشر بمقر الجماعة قبل افتتاح البحث بثمانية أيام ؛ -

بإمكان هذا األخير استعمال جميع وسائل يقع أمر توفير وسائل اإلشهار على عاتق رئيس المجلس الجماعي. و -
 اإلشهار األخرى المالئمة ؛

 
 

 

يمكن لكل من يعنيه األمر خالل مدة البحث العمومي، أن يبعث بمالحظاته برسالة مضمونة الوصول مقابل  -
 وصل بالتسلم إلى رئيس المجلس الجماعي المختص ؛

 المجلس الجماعي من جديد لدراستها.في حالة تدوين مالحظات أو التوصل بها يجتمع  -

 يوجه إلى الوكالة الحضرية ملفا يتضمن الوثائق التالية : -
 

 محضر مداوالت المجلس الجماعي ؛ ▪
 سجل المالحظات ؛ ▪
 شهادة افتتاح واختتام البحث ؛ ▪
 تقرير نهاية البحث ؛ ▪
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 شهادة اإلعالن ؛ ▪

 نسخ من التصميم األصلي المعدل. ▪
  

 الحضرية بالتأكد من الوثائق قبل إرسالها إلى الوالية أو العمالة للمصادقة عليه.تقوم الوكالة  -
 

.4.VII الت العمرانية القرويةثالمصادقة على تصميم تنمية التك 

 تتم المصادقة على تصميم التنمية بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم المعني ؛ -

يحيل عامل العمالة أو اإلقليم على وزير الداخلية، قصد في حالة عدم تفويض التوقيع إلى والي الجهة،  -
المصادقة عليه، التصميم األصلي وخمسة نسخ من قرار الموافقة مرفوقا بالملف القانوني السالف الذكر في 

 أربعة نظائر ؛

 ينشر كل من قرار الموافقة وقرار المصادقة في الجريدة الرسمية. -
  

فوض وزير "التدبير الالممركز لالستثمار"  موجهة إلى الوزير األول بشأن: تبعا للرسالة الملكية ال ملحوظة
الت العمرانية القروية. ولكن ثالموافقة على تصاميم تنمية التك الداخلية إلى والة الجهات المصادقة على قرارات

 يجب تجديد هذا التفويض عند كل تغيير للمفوض أو المفوض إليه.
 

.VIII  الت العمرانية القرويةثتصميم تنمية التك آثار 

ل العمراني الذي ثي إلزامية رخصة البناء داخل التكل العمرانثى المصادقة على تصميم تنمية التكيترتب عل -
 يطبق عليه ؛

 ليست آثار تصميم التنمية متساوية من حيث سريان مفعولها : -
 الطرق والمساحات الفارغة )المالعب الرياضة( والمناطق الخضراء والمرافق والبنايات العمومية  ▪

 ومنشآت الحياة االجتماعية يسري مفعولها لمدة عشر سنوات. فإذا انتهت هذه المدة )عشر سنوات( دون

أن يستعيدوا التصرف  أن تعمل الجماعة أواإلدارات المعنية على اقتناء األراضي الضرورية، يمكن لمالكيها
 فيها ما لم يتم تعديل آثار التصميم ؛

تنتج ارتفاقات منع البناء والتنطيق آثارها بشكل غير محدود وتبقى صالحيتها جارية مهما كانت المدة التي  ▪
 مرت عن تاريخ نشر قرار الموافقة والمصادقة في الجريدة الرسمية ما لم يتم تغيير التصميم.

 

.IX الت العمرانية القرويةثتنفيذ تصميم تنمية التك 

 الت العمرانية القروية.ثتوجهات ومضامين تصميم تنمية التكيتخذ المجلس الجماعي جميع التدابير الحترام  -
 

.X الت العمرانية القرويةثمراجعة تصميم تنمية التك 

المسطرة التي تم وصفها أعاله والخاصة الت العمرانية القروية لنفس ثتخضع مراجعة تصميم تنمية التك -
 بإعداده والموافقة عليه.

 
 

 

.XI الت العمرانية القرويةثيد تصميم تنمية التكتمد 

سنوات وذلك لمرة واحدة )الفصل  10الت العمرانية القروية لفترة ثوز تمديد مفعول تصميم تنمية التكيج -
 ( ؛1960يونيو  25الرابع من ظهير 

 

المقتضيات المتعلقة بالطرق والمناطق الخضراء والمرافق العمومية ومنشآت الحياة االجتماعية وحدها تظل  -
 المعنية بإجراء التمديد لكون ارتفاقات التنطيق وارتفاقات منع البناء تنتج آثارها لمدة غير محددة ؛

ت التصميم ال ينتظر تغييرها عند لن يكون قرار التمديد مبررا إال في حالة عدم إنجاز التجهيزات وأن مقتضيا -
 انتهاء صالحيته بمرور عشر سنوات ؛

 

يمكن اتخاذ مبادرة تمديد التصميم بطلب من المنتخبين أو السلطة المحلية أو اإلقليمية أو من إحدى المصالح  -
 التقنية المحلية المتدخلة في وضع وتطبيق تصميم التنمية ؛
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 التمديد قبل انتهاء أجل عشر سنوات وال يمكن فعل ذلك بعد انصرام هذه المدة؛يتعين الشروع في مسطرة  -
 

الت العمرانية القروية لنفس المسطرة المعتمدة في وضعه والمصادقة عليه ثالتك يخضع تمديد تصميم تنمية -
 )استشارة المجلس الجماعي، بحث عمومي لمدة شهر واحد ...(.

 

XII. النصوص المطبقة 

1. XII النصوص التشريعية 

( بشأن توسيع نطاق 1960يونيو  25) 1379ذي الحجة  30بتاريخ  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 ( ؛1960يوليو  8بتاريخ  2489العمارات القروية )الجريدة الرسمية عدد 

 

بمثابة معتبر ال (1993سبتمبر  10) 1414 من ربيع األول 22صادر في 1.93.51 ظهير الشريف رقم ال -
، الصفحة 1993شتنبر  15بتاريخ  4220يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد  قانون
 ؛ (481

 

 25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب 

من  20بتاريخ  1.03.82الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  01.03( المغير والمتمم بالقانون رقم 1351
 ؛ (2003مارس  24بتاريخ  5093( )الجريدة الرسمية عدد 2003مارس  24) 1424محرم 

 

بتاريخ  1.03.59المتعلق بحماية واستصالح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.03القانون رقم  -
، الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118( )الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10

 ( ؛500
 

( 1984أكتوبر  9) 1405من محرم  13فيالصادر  1.84.188الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -
(، 424، الصفحة 1984دجنبر  5بتاريخ  3762يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء )الجريدة الرسمية عدد 

  من ربيع اآلخر 19الصادر في  1.93.323كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 ( ؛1993أكتوبر  6بتاريخ  4223جريدة الرسمية عدد ( )ال1993أكتوبر  6) 1414  
 

هير ظال ه بتنفيذ صادرال فاس مدينة نقاذإو فاس قليم إل الحضرية الوكالة بإحداث المتعلق 19.88 رقم  القانون -
 عدد الرسمية الجريدة ( )1992 نوفمبر 9) 1413 لىواأل جمادى من 13 بتاريخ 1.89.224شريف رقم ال

 بتنفيذه الصادر 59.99 رقم  بالقانون وتتميمه تغييره  تم  كما( 559 الصفحة ،1992 دجنبر 16 بتاريخ 4181
 4776 عدد الرسمية الجريدة ( )2000 فبراير 15) 1420 القعدة  ذي 9 بتاريخ 1.00.15 رقم  الشريف الظهير
 ؛( 365 الصفحة ،2000 مارس 9 بتاريخ

 
 
 
 
 

 1.89.225شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذالالمتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير  20.88رقم  القانون -
دجنبر  16بتاريخ  4181( )الجريدة الرسمية عدد 1992نوفمبر 9) 1413من جمادى األولى  13 بتاريخ
ظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه ال 60.99( كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 560، الصفحة 1992

مارس  9بتاريخ  4776( )الجريدة الرسمية عدد 2000فبراير  15) 1420ذي القعدة   9بتاريخ  1.00.14
 ( ؛364، الصفحة 2000

 

2.XII النصوص التنظيمية 

( لتطبيق الظهير الشريف 1993سبتمبر  21) 1414ربيع اآلخر  4الصادر في  2.93.67المرسوم رقم  -
( المتعلق بإحداث 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22بتاريخ  1.93.51رقم  المعتبر بمثابة قانون

 ( ؛544، الصفحة 1993أكتوبر  6بتاريخ  4223الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد 
 

 20.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.584المرسوم رقم  -
، الصفحة 1993يناير  20بتاريخ  4186المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير )الجريدة الرسمية عدد 
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( 1999)فاتح أكتوبر  1420جمادى الثانية  20الصادر بتاريخ  2.99.711( كما تم تغييره بالمرسوم رقم 29
 ( ؛850، الصفحة 1999أكتوبر  21بتاريخ  4736)الجريدة الرسمية عدد 

 

 19.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.583المرسوم رقم  -
يناير  20بتاريخ  4186المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية إلقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس )الجريدة الرسمية عدد 

)فاتح  1420جمادى الثانية  20الصادر بتاريخ  2.99.710( كما تم تغييره بالمرسوم رقم 28، الصفحة 1993
 ( ؛849، الصفحة 1999أكتوبر  21بتاريخ  4736( )الجريدة الرسمية عدد 1999أكتوبر 

 

شأن الوكالة الحضرية للرباط  ( في1994ماي  17) 1414ذي الحجة  6الصادر في  2.93.888المرسوم رقم  -
 ( ؛264، الصفحة 1994بتاريخ فاتح يوليو  4254وسال )الجريدة الرسمية عدد 

 

( في شأن الوكالة الحضرية 1994ماي  17) 1414ذي الحجة  6الصادر في  2.93.887المرسوم رقم  -
 ( ؛264، الصفحة 1994بتاريخ فاتح يوليو  4254لمراكش )الجريدة الرسمية عدد 

 

لبني  ( يتعلق بالوكالة الحضرية1995يناير  20) 1415من شعبان  18الصادر في  2.94.335المرسوم رقم  -
 ( ؛131، الصفحة 1995فبراير  15بتاريخ  4294مالل )الجريدة الرسمية عدد 

 

( يتعلق بالوكالة الحضرية 1995يناير  20) 1415من شعبان  18الصادر في  2.94.334المرسوم رقم  -
 ؛( 131، الصفحة 1995فبراير  15خ بتاري 4294لجريدة الرسمية عدد لطنجة )ا

 
 

( يتعلق بالوكاالت 1997أكتوبر  30) 1418من جمادى اآلخرة  27الصادر في  2.97.361المرسوم رقم  -
سيدي قاسم وسطات وتازة )الجريدة  –الجديدة والقنيطرة  –لعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفيالحضرية ل

من رمضان  26الصادر في  2.06.166( المغير بالمرسوم رقم 1997نونبر  6بتاريخ  4532الرسمية عدد 
 (؛3367الصفحة  2006نوفمبر  2بتاريخ  5470( )الجريدة الرسمية عدد 2006أكتبوبر  19) 1427

 
 

بالوكاالت الحضرية ( يتعلق 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  2.03.221المرسوم رقم  -
)الجريدة الرسمية  السمارة -أوسرد والرشيدية وكلميم -زاكورة  ووادي الذهب-للناضور والحسيمة وورزازات

 ؛ ( 722، الصفحة 2004ماي  4بتاريخ  5212عدد 
 

 

( يتعلق بالوكاالت الحضرية 2006أكتوبر  19) 1427من رمضان  26الصادر في  2.06.166المرسوم رقم  -
من  27الصادر في  2.97.361للخميسات وخنيفرة والصويرة وقلعة السراغنة والجديدة وبتغيير المرسوم رقم 

وجدة و ( المتعلق بالوكاالت الحضرية للعيون ومكناس وتطوان1997أكتوبر  30) 1418جمادى اآلخرة 
 2006نوفمبر  2تاريخ ب 5470سيدي قاسم وسطات وتازة )الجريدة الرسمية عدد -الجديدة والقنيطرة -وآسفي

 ( ؛3367الصفحة، 
    

المتعلق  7.81رقم  ( بتطبيق القانون1983أبريل  16) 1403رجب  2صادر في  2.82.382مرسوم رقم  -
المؤرخ  1.81.254الظهير الشريف رقم  بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه 

، الصفحة 1983يوليو  15بتاريخ  3685)الجريدة الرسمية عدد  (1982مايو  6) 1402من رجب  11ب 
396). 

 

3.XII اتــالدوري 

( 1980نونبر  17) 1401محرم  9بتاريخ  2م.ج.م /ق.م/ 222 – 1257/4ري المشترك رقم يالمنشور الوز -
 المتعلق بتصاميم نمو التكتالت العمرانية القروية ؛

 

 المتعلقة بدراسة تصاميم التنمية؛ 1973مارس  29ب/ك ع بتاريخ /و ت إ 369الدورية الوزيرية رقم  -
 

المتعلقة بتغطية التجمعات العمرانية بتصاميم  1995يونيو  15/م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 219الدورية رقم  -
 التهيئة وتصاميم التنمية ؛
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بالتشريع المطبق على التجمعات المتعلقة  1995يونيو  15/ م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 220الدورية رقم  -
 القروية المغطاة بتصميم تنمية مصادق عليه ؛

 

المتعلقة بتمويل تصاميم التهيئة وتصاميم التنمية  1995شتنبر  29/م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 302الدورية رقم  -
 .من طرف صندوق التجهيز الجماعي
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 وإعــادة الهيكلـــة تصميــم التهيئــة 

 الفهـــرس
 

 

I.  سطـــرة ؛ نظم للمطار الماإل 

II.   تعريف تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة ؛ 

III.   غرض تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة ؛ 

IV.   نطاق تطبيق تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة ؛ 

V.   مضمون تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة و شكله ؛ 

VI.   مسطرة إعداد تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة والموافقة عليه ؛ 

VII.   اآلثار المترتبة عن تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة ؛ 

VIII.   تنفيذ تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة ؛ 
IX.  مراجعة تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة ؛ 

X.    .المراجــــــع 
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I .سطرةنظم للمطار الماإل 

 منظم بالممارسة العملية فقط ؛ هو إن تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة -
 

يوضع تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة، في بعض الحاالت، موازاة مع تصميم التهيئة المنظم بمقتضيات القانون  -
ويلحق به كتصميم تهيئة قطاعي، حيث يتوفر على نفس الحجية القانونية لتصميم المتعلق بالتعمير.  12.90رقم 

 التهيئة ؛
 

تستمد إجراءات وضع تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة، في الحاالت األخرى، عموما من الممارسة الجاري بها  -
 العمل والتي تختلف من حالة إلى أخرى.

 

II الهيكلة. تعريف تصميم التهيئة وإعادة 

يوضع تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة الذي يطلق عليه كذلك اسم "تصميم التقويم" ألحياء السكن غير القانوني والذي 
 يعاني من عجز في التجهيزات التحتية وتجهيزات الحياة االجتماعية والجماعية.

 

III .غرض تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة 

 لة إلى :يهدف تصميم التهيئة وإعادة الهيك
 

  ؛تزويد األحياء المعنية بالتجهيزات التحتية والتجهيزات التي ال تتوفر عليها -

 تسوية الوضعية العقارية والعمرانية لهذه األحياء. -
 

IVنطاق تطبيق تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة . 

 يوضع تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة :
 

 الحصول على إذن سابق  ؛للتجزئات العقارية التي تم إنجازها دون  -

للتجزئات العقارية التي لم يتم إنجاز أشغالها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها اإلذن في  -
 (.25.90من القانون رقم  49إحداث التجزئة )المادة 

 

Vمضمون تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة وشكله . 

الهيكلة ومساطره الموضوعة من قبل الوكاالت الحضرية حسب تختلف مضامين تصميم التهيئة وإعادة  -
 المعطيات الخاصة بكل حي ؛

داخل األحياء المشمولة بتصميم تهيئة، تحدد أحياء السكن غير القانوني بشكل عام على أساس أنها قطاعات  -
سطرة يجب إعادة هيكلتها والتي يوضع لها تصميم قطاعي يتم إعداده والموافقة عليه وفق نفس الم

 الموضوعة لتصميم التهيئة ؛

محددة  2000/1إذا كانت األحياء غير القانونية مجهزة في مجملها يتم إدماجها ضمن تصميم التهيئة بمقياس  -
 التنطيق دون حاجة إلعداد تصميم قطاعي ؛

س في نفوفي األحياء التي يكون فيها إعداد تصميم إعادة الهيكلة ضروريا، يتم وضعه في بعض الحاالت  -
ويلحق به كتصميم قطاعي يتمتع بنفس القيمة القانونية  2000/1الوقت مع تصميم التهيئة التقليدي، بمقياس 

 لتصميم التهيئة ؛

 في الحاالت التي يتم فيها إعداد التصميم القطاعي من قبل المؤسسات العمومية التابعة لإلسكان )الوكالة  -

لوطنية للتجهيز والبناء سابقا...( بمناسبة انجاز برامج سكنية الوطنية لمحاربة السكن غير الالئق والشركة ا -
 يتم إدماجها فيما بعد في تصميم التهيئة أثناء إعداده ؛

 في بعض الحاالت يتم إدماج تصميم إعادة الهيكلة في تصميم التهيئة بتعديل هذا األخير ؛ -
 
 

في بعض األحياء ذات الوضعية العقارية الخاصة خصوصا في أراضي الجموع التي تكون في طور  -
االحتالل، قامت الوكالة الحضرية لبني مالل على مستوى الوعاء العقاري المعني، بإعداد تصاميم إعادة 
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 الهيكلة لتحديد الطرقات وتخصيص أماكن التجهيزات العمومية.
 

VI تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة والموافقة عليه. مسطرة إعداد 
.1.VI المبادرة 

يعود أمر إعداد تصاميم التهيئة وإعادة الهيكلة إلى الوكاالت الحضرية التي تسهر في إطار برامج أنشطتها  -
 السنوية على برمجتها والتي تتم المصادقة عليها من طرف مجلسها اإلداري؛

التهيئة وإعادة الهيكلة بطلب من الجماعات المعنية والسلطات المحلية أو يمكن اتخاذ مبادرة إعداد تصاميم  -
 المصالح ذات االمتياز )المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ...(.

 

.2.VI وضع تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة والموافقة عليه 

 عدة ممارسات تختلف من وكالة حضرية إلى أخرى : يترتب عن وضع تصاميم التهيئة وإعادة الهيكلة ميالد
 
 

 ر :ــحالة أكادي 
 

تمت الموافقة على تصاميم إعادة هيكلة حي غير مشمول بتصميم التهيئة ، فقط بواسطة مسطرة عادية تتمثل في  
المصادقة على الرسوم البيانية ودفاتر التحمالت الخاصة بهذه التصاميم من طرف الوكالة الحضرية والجماعة 

 والعمالة.
 
 

 : اللـحالة بني م 
 

هيئة وإعادة الهيكلة آلليات أكثر تطورا ومماثلة تماما لتلك الواجب اتباعها خضعت المصادقة على تصاميم الت -
 في إطار المسطرة العادية لتصميم التهيئة :

 

 ؛ (CTL)استشارة المصالح الخارجية  •

 يوما ؛ 30البحث العمومي لمدة  •

 المداوالت الجماعية ؛ •

العمالة والجماعة والوكالة دراسة المالحظات من طرف لجنة محلية مصغرة تتكون من ممثلي  •
 الحضرية.

 

 ويكون التصميم موضوع مصادقة نهائية بتأشير الوكالة الحضرية والجماعة عليه. -
 

 : اســحالة ف  
 

 المسطرة المتبعة من طرف الوكالة الحضرية لفاس من المراحل التالية : تمر 
 
 

 دراسة وإنجاز المشروع –أ 

 الوكالة الحضرية بإعداد الوثائق التالية : تماق  -
 

 جذاذات البحث المتعلق بالمنطقة المراد تهيئتها وإعادة هيكلتها ؛ •

 الرسوم البيانية الضرورية ؛ •

 مشروع التصميم ؛ •

 ضابط ؛مشروع  •

 مذكرة تقديمية. •
 
 

 
 
 

 
 
 

 

هذه الوثائق، بمجرد التصديق عليها، إلى اإلدارات )العمالة والجماعة والمصالح الخارجية المعنية(  توجه  -
 قصد الدراسة وإبداء الرأي ؛

لدراسة مشروع التصميم ودراسة  تخصصمع الفرقاء المعنيين جلسات عمل  الوكالة الحضرية تمظن  -
 المالحظات المبداة ؛
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تم األخذ بعين االعتبار االقتراحات. وفي المالحظات و لية قصد الحسم للجنة التقنية المح ااجتماع تعقد -
 نسخ منه إلى جميع األعضاء. ترسلأفي محضر هذا االجتماع والذي المتضمنة المالحظات الصائبة 

 

 المصادقة على التصميم  -ب

 تم توجيه الصيغة الجديدة للتصميم قصد التأشير عليها إلى : -
 

 اإلقليم ؛عامل العمالة أو  ▪
 رئيس المجلس الجماعي ؛ ▪
 مدير الوكالة الحضرية. ▪

 

.VII اآلثار المترتبة عن تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة 

 تسوية الوضعية اإلدارية للتجزئة العقارية ؛ -

 تسوية الوضعية العقارية والعمرانية للتجزئة العقارية.  -

 تهيئة إعالن المنفعة العامة.غير أنه ال يترتب عنه وحده إذا لم يكن مصاحبا لتصميم ال
 

.VIII تنفيذ تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة 

ة كل فيما يخصه ) الصحة، التربية الوطنية ـات الوزاريـتعود مهمة إنجاز التجهيزات العمومية إلى القطاع -
 ...( ؛

 تعود مهمة إنجاز التجهيزات اإلدارية إلى الجماعة ووزارة الداخلية ؛ -

 إنجاز قرار تخطيط حدود الطرق إلى الجماعة ؛تعود مهمة  -

 .المحلية لفرقاء العموميين بشراكة مع الجماعاتلتعود مهمة إنجاز الطرق ومختلف الشبكات  -
 

IXمراجعة تصميم التهيئة وإعادة الهيكلة . 

إدخال بخصوص مراجعة تصميم إعادة الهيكلة وضعت الوكالة الحضرية ألكادير مساطر مناسبة لتتمكن من  -
التعديالت الالزمة على تصاميم إعادة الهيكلة المصادق عليها شريطة عدم المساس بالمبادئ الكبرى لتهيئة 

 القطاع ) التجهيزات العمومية والطرق ...( ؛
 

أفضت هذه الممارسة إلى إمكانية القيام بتحيينات دورية لتصميم التهيئة وإعادة الهيكلة على أساس طلبات  -
طنين دون الحاجة إلى نهج المسطرة القانونية لتعديل تصميم التهيئة. وتتم المصادقة على وشكايات الموا

 التصاميم المعدلة والتوقيع عليها محليا من طرف العامل والوكالة الحضرية والجماعة.
 

Xالمراجع . 

ة التدخل" دراسة حول تحديد أشكال التدخل في ميدان السكن غير القانوني : التشخيص واستراتيجي الدبي
 .40ة . الصفح 2002ماي  –مديرية التعمير 
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 قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

 وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي  

 المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية

 الفهـــرس

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 
II. ؛  تعريف قرارات تخطيط حدود الطرق العامة 

III. نطاق تطبيق قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة 
 المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ؛ 

IV.  مسطرة دراسة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة 
 المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ؛ 

V.  آثار قرار تخطيط حدود الطرق العامة ؛ 

VI.  تنفيذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ؛ 

VII.  احترام التصفيف 

VIII.  تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ؛ 
IX.  مساهمة مالك األراضي المجاورة للطرق العامة في إنجازها ؛ 

X.  النصوص المطبقـــــة 
 . 
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I .سطرةنظم للمطار الماإل 

تنظم مسطرة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي 
 المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية المقتضيات التالية :

 
 

المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  12.90الرابع من الباب الثاني من القانون رقم الفصل  -
 ( ؛ 1992يونيو  17)  1412من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.31رقم 

بشأن توسيع نطاق العمارات  1960يونيه  25بتاريخ  1.60.063الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم  -
 القروية ؛

المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير  7.81رقم  القانون -
( كما تم تعديله وتتميمه 1982مايو  6) 1402من رجب  11المؤرخ ب  1.81.254الشريف رقم 

 والمرسوم الصادر بتطبيقه.
 

IIالطرق العامة المراد نزع ملكيتها كما  وقرارات تخطيط حدود . تعريف قرارات تخطيط حدود الطرق العامة
 تستوجبه العملية

 

 فيما يتعلق بتخطيط حدود الطرق يجب التمييز بين نوعين من القرارات :

 

.1.II  قرار تخطيط حدود الطرق العامة 

آلية قانونية تمكن من إحداث طرق جماعية أو ساحات أو مواقف السيارات بالجماعة أو تغيير تخطيطها أو  -
 عرضها أو حذفها كليا أو جزئيا ؛

األشغال الضرورية إلحداث أو توسيع أو حذف الطرق الجماعية أن يعلن قرار تخطيط حدود الطرق العامة  -
 تكتسي طابع المنفعة العامة عندما يكون هذا اإلجراء غير منصوص عليه في وثيقة تعميرية ؛

اللجوء، عند االقتضاء، إلى نهج مسطرة نزع ملكية ويمكن هذا القرار رئيس المجلس الجماعي من  -
 األراضي الضرورية من اجل المنفعة العامة.

 

.2.II قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية 
 

ية المراد نزع ملكيتها من  يتعلق األمر بقرار يجمع بين إعالن المنفعة العامة وقرار يعين األراضي الضرور -
أجل إحداث أو تغيير طريق عام. وبالتالي فالسلطات المعنية لم تعد في حاجة إلى اتخاذ قرار يعين األراضي 

 التي يرغب في نزع ملكيتها كإجراء ضروري لتقييم قيمة األرض أو األراضي الضرورية لفتح الطريق ؛

عامة( تبقى السلطات المعنية مرغمة على اتخاذ قرار لتعيين في الحالة السابقة )قرار تخطيط حدود الطرق ال -
 األراضي المراد نزع ملكيتها قبل استدعاء لجنة تقييم األراضي الضرورية لفتح أو توسيع الطريق؛ 

 32فقرارات تخطيط حدود الطرق المعنية فيها األراضي المراد نزع ملكيتها كما تنص على ذلك المادة  -
: " تعين العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشموالتها المتعلق بالتعمير 12-90رقم انون من الق 3الفقرة 

 أسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها" ؛وومساحتها 

ال يجب الخلط بين قرار تخطيط حدود الطرق والقرارات الفردية من جهة وقرارات تعيين الطرق والمسالك  -
 القرارات تتخذ من نفس السلطة التي هي رئيس المجلس الجماعي .ه ذوالممرات واألزقة وإن كانت كل ه

 
 

 

.3.II القرار الفردي 

ريق عام. ـالقرار الفردي هو قرار إداري يتعين طلبه من السلطات الجماعية المختصة عند القيام ببناء محادي لط
علما أن ضوابط البناء والطرق من جهة وقرارات رخص البناء من جهة أخرى تنص على ضرورة تقديم ملتمس 
 إلى السلطات الجماعية قصد تسليم تخطيط الطريق ومستوى هذه الطريق المقابلة للعقار المراد إقامة المبنى عليه.
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.4.II قرار تعيين الطرق والمسالك والممرات واألزقة 

هدف قرار تعيين الطرق والمسالك والممرات واألزقة إلى تأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها هذه الطرق مع ي
 عليها صمنصوال لكتهي اإلشارة إلى أن المقتضيات المتعلقة بقرار تعيين الطرق والمسالك والممرات واألزقة 

المتعلق بالتعمير في حين أن نفس هذا القانون خصص لقرار  12.90من القانون رقم  84إلى  81في المواد من 
 (.39إلى  32تخطيط حدود الطرق العامة الفرعين األول والثاني من الفصل الرابع )المواد من 

 

.III  نطاق تطبيق قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها
 األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية

 

طرق المتعلق ب( 1990)فاتح فبراير  1410رجب  4الصادر في  2.83.620يحدد المرسوم رقم  -
 في أربعة أصناف : المواصالت، طرق المواصالت

 

 الطرق الوطنية والطرق السيارة ؛ ▪
 الطرق الجهوية ؛ ▪
 الطرق اإلقليمية ؛ ▪
 الطرق الجماعية )طرق المواصالت غير الوطنية والجهوية واإلقليمية(. ▪
  

 يمكن إحداث الطرق الجماعية بأحدى اآلليات اآلتية : -
 

 مرسوم بإعالن المنفعة العامة يتخذ لنزع ملكية العقارات الواقعة في عرض الطريق ؛  ▪
بمثابة إعالن بأن األشغال والعمليات التي ينص  االذي يعتبر النص القاضي بالمصادقة عليهووثيقة تعمير  ▪

 ؛لقرويةنية اعليها تعتبر ذات منفعة عامة. وشأن ذلك تصميم التهيئة وتصميم نمو التكتالت العمرا
قرار تخطيط حدود الطرق العامة الذي يتخذه رئيس المجلس الجماعي والذي يعلن بأن األشغال التي ينص  ▪

 عليها تكتسي طابع المنفعة العامة. 
 

.IV  مسطرة دراسة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها
 تستوجبه العملية. األراضي المراد نزع ملكيتها لما

 
 

.1.IV المبادرة 
 

 

لرئيس المجلس الجماعي بعد مداولة المجلس، حق إصدار قرارات إحداث طرق  12.90يخول القانون رقم  -
جماعية ومساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كليا أو 

 ( ؛32بخريطة تبين فيها حدود هذه الطرق )المادة جزئيا. وتكون هذه القرارات مصحوبة 
 

يتخذ قرار تخطيط حدود الطرق بشكل عام باقتراح من رئيس المجلس الجماعي المعني. غير أنه يمكن  -
قرار إذا كان ذلك يدخل في إطار تنفيذ وثيقة تعمير أو إذا كان الللوكالة الحضرية أن تطلب اتخاذ هذا 

 ن غير الالئق الذي يقتضي فتح طريق أو عدة طرق.ضروري إلعادة هيكلة حي للسك
 
 
 
 
 
 

.2.IV  آراء اإلدارات المعنية 
 

تخضع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي  -
 بالتعمير ؛المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية لموافقة السلطة الحكومية المكلفة 

 
 

تهدف موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلى مراقبة مدى مطابقة مشروع القرار مع مقتضيات  -
)الفقرة األولى( من  33إن وجدا )المادة أو لهما معا مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة 

 المتعلق بالتعمير( ؛ 12.90القانون رقم 
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المنصوص عليها في األنظمة الجاري بها العمل، يتعين على قرارات تخطيط حدود عالوة على التأشيرات  -
الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه 

 العملية الحصول على موافقة :
 
 

عام الطريق العام أو قرار تخطيط حدود الطريق الحدود مصالح وزارة التجهيز إذا كان قرار تخطيط  ▪
بعقار يدخل في الملك  األمريتعلق عندما المعينة فيه األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية 

 العام للدولة أو مجاور له ؛
 

 

طيط حدود الطريق إدخال تغييرات على االرتفاقات مصالح وزارة الثقافة إن كان من شأن قرار تخ ▪
من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم  31المحدثة بموجب نص ترتيب موقع أو آثار تاريخية )المادة 

المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية  22.80
 والعاديات(.

 

 

 االستشارة قبل افتتاح البحث العلني ؛تطلب هذه  -
 

بالنسبة لقرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية وبما  -
أنه يتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، يقتضي األمر القيام ببعض الشكليات لدى المحافظة العقارية 

 والمالك العقاريين. 
  

.3.IV ي لنالبحث الع 

تكون قرارات تخطيط حدود الطرق العامة موضوع بحث علني يدوم شهرا واحدا، وتكون مدة هذا البحث  -
 شهرين إذا تعلق اآلمر بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها ؛

 

ذا البحث قبل افتتاحه موضوع نشر في جريدتين يتم تنظيم البحث العلني بمقر الجماعة المعنية، ويكون ه -
يوميتين وطنيتين، مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام، ويجب أن ينشر اإلعالن الثاني ثمانية أيام على األقل قبل 

 افتتاح البحث ؛

خالل مدة البحث العلني يتم إلصاق تصميم قرار تخطيط حدود الطريق العام بمقر الجماعة ووضع سجل  -
 إشارة المعنيين الذين يمكن لهم تدوين مالحظاتهم وتظلماتهم ؛رهن 

ي وإلى حين نشر قرار تخطيط حدود الطريق العام في الجريدة لنانطالقا من تاريخ افتتاح البحث الع -
الرسمية، ال يجوز تسليم أي رخصة بناء في األراضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطريق العام أو 

لطريق العام المعينة فيه األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية. غير أن مدة قرار تخطيط حدود ا
 المتعلق بالتعمير( ؛ 12.90( من القانون رقم 3)الفقرة  33أشهر )المادة  6هذا الحظر ال يمكن أن تتجاوز 

 يتخذ قرار تخطيط حدود الطريق العام بعد مداولة المجلس الجماعي ؛ -
 

 

إلى   الجماعية عند نهاية هذه المسطرة بتوجيه، في ثالث نظائر، الملف قصد المصادقة عليه تقوم السلطة -
المتعلق بالميثاق الجماعي. ويتضمن هذا  78.00من القانون رقم  38ذلك بموجب المادة و  وزير الداخلية

 الملف :
 

 قرار تخطيط حدود الطرق ؛ ▪
 التصميم المرفق به ؛ ▪
 مداوالت المجلس الجماعي التي تم عقدها لهذا الغرض ؛نسخة من محضر  ▪
 إعالن اإليداع ؛ ▪
 سجل المالحظات ؛ ▪

 شهادة افتتاح واختتام البحث العلني ؛ ▪
 تقرير نهاية البحث العلني ؛ ▪
 شهادة النشر والتلصيق.  ▪
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.IV4 نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة . 

قرار تخطيط حدود الطرق العامة في الجريدة الرسمية ويتم فور المصادقة عليه من طرف وزير الداخلية ينشر 
 إلصاقه بمقر الجماعة.

 

.V آثار قرار تخطيط حدود الطرق العامة 

 قبل وبعد نشره في الجريدة الرسمية. اينتج قرار تخطيط حدود الطرق العامة آثار
 

.V1 اآلثار المترتبة عن قرار تخطيط حدود الطرق العامة قبل نشره في الجريدة الرسمية . 

ابتداء من تاريخ افتتاح البحث العلني وإلى حين نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة في الجريدة الرسمية، ال 
أشهر.  6خالل مدة  يجوز تسليم أي رخصة بناء في األراضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطرق العامة

وتكون مدة الحظر هذه سنتين بالنسبة لقرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع 
 ملكيتها لما تستوجبه العملية.

 

.V2آثار قرار تخطيط حدود الطرق العامة بعد نشره في الجريدة الرسمية . 

عالن بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات التي تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إ -
 تحددها ؛

سنوات. غير أن مفعول قرارات تخطيط حدود  10يستمر مفعول قرارات تخطيط حدود الطرق العامة  -
 الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ال يستمر إال سنتين ؛

نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة في الجريدة الرسمية، ال يمكن القيام بأي تغيير على ابتداء من تاريخ  -
األراضي الواقعة في الطريق المزمع إحداثه. كما ال يمكن القيام بأي بناء جديد أو إدخال تغييرات على 

 البنايات القائمة، وال يجوز الترخيص إال بأعمال صيانة البنايات القائمة ؛

يص العقارات التي تشملها قرارات تخطيط حدود الطرق العامة غير تلك المعينة فيها األراضي يجوز تخص -
المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية مؤقتا لغرض آخر، وذلك بعد ترخيص من رئيس المجلس الجماعي 

 شريطة أن ال يعيق هذا االستعمال إنجاز الطريق المنصوص عليها في القرار.

 

.VI تنفيذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة 

 تختلف مسطرة تنفيذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة حسب طبيعة هذه القرارات : -
 
 

 
 

يحدد تنفيذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه  ▪
ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنفيذه ال يطرح العملية في مدة ال تتجاوز سنتين تحتسب 

 أي صعوبة لكونه معينة فيه األراضي المراد نزع ملكيتها فهو بمثابة قرار التخلي ؛

سنوات تحويله إلى  10يقتضي تنفيذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة الذي تستمر مدة سريان مفعوله  ▪
ينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها، فيجب إذا إصدار قرار قرار تخطيط حدود الطرق العامة المع

 10آخر يسمى قرار "التخلي" الذي يجب اتخاذه من قبل رئيس المجلس الجماعي، قبل مرور أجل 
 سنوات، وذلك لتحويل األراضي المشمولة في الطريق  المزمع إحداثه لصالح الجماعة.

 
 
 

 المعلومات والمعطيات التالية :يتمثل "التخلي" في تحديد  -
 

 اسم، وإن اقتضى الحال، رقم الرسم العقاري للعقار موضوع التخلي ؛ ▪
 مساحة العقار ؛ ▪
 طبيعة األرض واالستغالل المخصصة له )مستوية، وعرة، عارية، مبنية، فالحية، مسقية أم ال...(؛  ▪
 اسم وعنوان المالك أو المالكين المحتملين. ▪
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تفضي شكليات تحويل قرار تخطيط حدود الطريق العام إلى قرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيها  -
 ملكيتها إلى تجميع العنصرين اآلتيين :األراضي المراد نزع 

 

قرار تخطيط حدود الطريق العام الذي يعتبر قرار إعالن المنفعة العامة والذي يبقى ساري المفعول  ▪
 سنوات ؛ 10لمدة 

قرار تخطيط حدود الطريق العام الذي تعين فيه األراضي المراد نزع ملكيتها الضرورية لفتح أو  ▪
 اري المفعول لمدة سنتين.توسيع الطريق والذي يبقى س

 

يمكن تجديد قرار التخلي كلما انقضى أجل السنتين دون أن يتم اللجوء إلى نزع الملكية شريطة أن ال  -
 ينقضي أجل المنفعة العامة ؛

 

على الجماعة أن ال تتخذ قرار التخلي إال إذا كانت متأكدة من إيجاد الميزانية الالزمة القتناء األراضي  -
 ؛الكين المعنيينسنتين من تاريخ نشر قرار التخلي في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إشعار المداخل أجل 

 

بما أن قرارات تخطيط حدود الطرق العامة يمكن أن تحذف كليا أو جزئيا بعض الطرق، فيجدر التذكير أنه  -
رين يتمتعون بحق في حالة حذف جزء من الطريق وإخراجه من الملك العام الجماعي فإن المالك المجاو

 األولوية في حالة تفويت الجزء المذكور ؛
 

يتم إلحاق القطع األرضية بالملك العام الجماعي وإخراجه منه بشكل تلقائي وفق نمط التهيئة المنصوص  -
عليه في تصاميم التهيئة وكذا في قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق 

 12من الظهير الشريف بتاريخ  2األراضي المراد نزع ملكيتها، تطبيقا لمقتضيات المادة العامة المعينة فيها 
 .المتعلق بالملك الجماعي 1921أكتوبر  19بتغيير الظهير الشريف بتاريخ  1937مايو 

 

.VII احترام التصفيف 

 ال يقتضي األمر فقط إحداث الطرق ولكن يجب كذلك السهر على احترامها. -
 

ضوابط البناء والطرق الجماعية عملية خاصة ذات صلة وثيقة بأشغال البناء وتسليم التصفيف تعالج  -
ومراقبته. وتكمن األهمية الخاصة لهذه العملية في كونها تمكن الجماعة من التأكد من أن البناءات المزمع 

 إقامتها تحترم حدود الملك العام وخصوصا حدود الطرق )الطرق والساحات( ؛
 
 

 كن منح قرار التصفيف إال إذا كانت حدود الطرق المعنية محددة بشكل قانوني.ال يم -
 

 ويمكن مصادفة حالتين :
 
 
 

 : ودـطريق موج 
 

 ن حدود الطرق الموجودة تكون معروفة وذلك  بالرجوع إلى :إإذا كانت ملحقات الملك العام محفظة، ف -

 سجل مشموالت الملك العام الجماعي ؛ ▪
 المحافظة العقارية.أو إلى سجالت  ▪
  

التأكد من أن تعديل الطريق لم يتم تقريره في وثيقة من وثائق التعمير )تصميم التهيئة، تصميم تنمية  وجب -
التكتالت العمرانية القروية، قرار تخطيط حدود الطريق أو قرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه 

ملية(. وفي هذه الحالة يتعين أخذ مساحة الطريق المزمع القيام األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه الع
 بها بعين االعتبار.

 

 ا :ــطريق مزمع إحداثها أو تعديله 
 

يتم تسليم التصفيف على أساس وثيقة التعمير التي تقر إحداث الطريق أو تعديلها، ويستحسن في جميع  -
البناية المزمع القيام بها أو التي توجد في طور الحاالت أن يتم تدخل الجماعة التي يجب أن تتأكد أن 

 االنجاز تحترم التصفيف المحدد، عبر ثالث مراحل :
 

عند دراسة ملف طلب رخصة البناء )مراقبة تصميم موقع البقعة وتصميم الكتلة وتصفيف الطريق  ▪
 الموجودة أو المزمع إحداثها ...( ؛
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األشغال )التأكد من حدود الطريق العام ومستوى االرتفاع عند تسليم رخصة البناء وقبل بداية  ▪
ومستوى البالوعات وفروعها، وتحرير محضر معاينة هذه العملية في نظيرين تسلم نسخة منه 

 لصاحب الطلب ؛
 

عندما تبلغ أسس البناء، المستوى الطبيعي لألرض )التأكد من التصفيف ومستوى االرتفاع وتحرير  ▪
واحد منهما لصاحب الطلب وتحرير محضر معاينة إذا لم تحترم األشغال محضر في نظيرين يسلم 

 التي تم القيام بها التصفيف(.
 

 والحترام المقتضيات السالفة، يقتضي األمر التذكير في رخصة البناء المسلمة للمالك ضرورة : -
 

 الحصول على التصفيف قبل البدء في األشغال ؛  ▪
 ل األسس إلى المستوى الطبيعي لألرض.الحصول على محضر المراقبة عندما تص ▪
 

 ومن شأن هذا اإلجراء الوقاية على الخصوص من الترامي على الملك العام ؛ -

يجب كذلك على الجماعة أن تقوم بهذه العمليات بالسرعة الالزمة وذلك لتفادي كل تأخر غير مبرر في تقدم  -
 أشغال البناء.

 

.VIII تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة 

إمكانية تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها  -
تعلق بالتعمير. الم 12.90من القانون رقم  36األراضي المراد نزع ملكيتها منصوص عليها في المادة 

 ررة لوضع هذه القرارات ؛تباعها هي نفسها المقاوالمسطرة الواجب 
 

مدة سريان مفعول القرار المعدل لقرار تخطيط حدود الطريق العام وقرار تخطيط حدود الطريق العام هي  -
 نفسها مدة سريان القرار األصلي موضوع التعديل.

 
.IX نجازهاإضي المجاورة  للطرق العامة في مساهمة مالك األرا 

الجماعية، تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقعة في مساحة هذه الطرق وذلك لغرض إنجاز الطرق العامة  -
 إما بالتراضي أو عن طريق نزع ملكيتها ؛

 
 

 
 
 

 

بطبيعة الحال ال يمنح أي تعويض على المساحات المعبأة لكون المالك المجاورين للطرق المفتوحة للمرور  -
 إنجازها.ملزمون بالمساهمة عينا أو نقدا في 

 

.IX1ة يـ. المساهمة العين 

كل مالك لقطعة أرضية تدخل في مساحة الطريق أو تصير مجاورة له ملزم بالتخلي مجانا لفائدة الجماعة،  -
أمتار وطول يساوي طول واجهة البقعة  10كمساهمة منه في إنجاز الطريق بما يعادل مستطيل بعرض 

 ؛ )أنظر التصميم رفقته(األرضية المحادية للطريق المراد إحداثها 
 

 المساهمة المحددة تفوق ربع المساحة اإلجمالية للبقعة، يتعين تعويض المالك على المساحة الزائدة.إذا كانت  -
 

.IX2ةـ. المساهمة المالي 

 قد ال يساهم في بعض الحاالت المالك المجاور للطريق عينا بأي شيء : 
 

 تطال مساحة الطريق ملكيته ؛الحال عندما ال  بطبيعة ▪
 بتوسيع طريق وتتواجد ملكيته في الجانب الذي لم يتم توسيعه.إذا تعلق األمر  ▪
  

 في هاتين الحالتين يصبح المالك دائنا لإلدارة الجماعية. ويتعين عليه أن يؤدي لإلدارة الفرق بين التعويض -
 ه لمالك البقعة األرضية المقابلة ألرضه.ءالذي يتعين على هذه األخيرة أدا

 

وينتج عن ما سبق إمكانية اقتناء الجماعة في معظم الحاالت مجانا مجموع مساحات طرق المرور الجماعية  -



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

69 

 

 مترا ؛ 20التي ال تتجاوز مساحتها 
 

ال يطبق هذا التعويض إال على األراضي وأما بالنسبة للبنايات المتواجدة في مساحة الطريق فتستوجب  -
 تعويضا كامال ؛

 

أرضية أصبحت غير قابلة للبناء بعد تحرير مساحة الطريق أن يطلب من الجماعة  يمكن كذلك لمالك بقعة -
 اقتناء الجزء المتبقي من أرضه ؛

 

 يراد ببقعة غير قابلة للبناء تلك التي ال تستجيب للشروط المطلوبة بموجب ضوابط التهيئة والطرق ؛ -
 

تعويض على المساحات المأخوذة إلقامة الطرق الخاصة )المسالك المخصصة لراكبي الدراجات  ىيؤد -
والمشاة ...( وذلك لكون مالكي العقارات المجاورين لهذه الطرق ال يتمتعون بنفس الحقوق المعترف بها 

 للمالك المجاورين للطرق المفتوحة للمرور العام.
 

.X ةـالنصوص المطبق 
.1.X ةـالنصوص التشريعي 

  

من ذي  15بتاريخ  1.92.31فيذه الظهير الشريف رقم ـمير الصادر بتنـالمتعلق بالتع 12.90القانون رقم  -
الصفحة  ،1992يوز ـيول 15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يو ـيون 17) 1412الحجة 

 ( ؛313
 

 25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الير ـظهال هصادر بتنفيذال الجماعيثاق ـالمتعلق بالمي 78.00القانون رقم  -
، الصفحة 2002مبر ـنوف 21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب 

 ؛ كما وقع تغييره وتتميمه( 1351
 

نطاق  ( بشأن توسيع1960يونيو  25) 1379ذي الحجة  30بتاريخ  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 ( ؛1960يوليو  8بتاريخ  2489العمارات القروية )الجريدة الرسمية عدد 

 
 
 
 

 

معتبر بمثابة ال (1993سبتمبر  10) 1414 من ربيع األول 22صادر في 1.93.51 ظهير الشريف رقم ال -
الصفحة ، 1993شتنبر  15بتاريخ  4220يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد  قانون
 ؛ (481

( 1984أكتوبر  9) 1405من محرم  13الصادر في 1.84.188الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -
، الصفحة 1984دجنبر  5بتاريخ  3762يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء )الجريدة الرسمية عدد 

 (، كما تم تغييره وتتميمه ؛424
 

هير ظال ه بتنفيذ صادرال فاس مدينة نقاذإو فاس قليم إل الحضرية الوكالة بإحداث المتعلق 19.88 رقم القانون -
 عدد الرسمية الجريدة( )1992 نوفمبر 9) 1413 لىواأل جمادى من 13 بتاريخ 1.89.224شريف رقم ال

 ؛ وتتميمه تغييره  تم  كما( 559 الصفحة ،1992 دجنبر 16 بتاريخ 4181
 

شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذالالمتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير  20.88رقم  القانون -
بتاريخ  4181( )الجريدة الرسمية عدد 1992نوفمبر 9) 1413من جمادى األولى  13 بتاريخ 1.89.225

 يره وتتميمه ؛ـ( كما تم تغ560، الصفحة 1992دجنبر  16
 

المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  7.81القانون رقم  -
(، كما تم تغييره وتتميمه )الجريدة الرسمية 1982مايو  6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254رقم 
 ( ؛390، الصفحة 1983يونيو  15بتاريخ  3685عدد 

 

( المتعلق بالملك الجماعي )الجريدة 1921أكتوبر  19) 1340من صفر  17الظهير الشريف بتاريخ  -
 .وتتميمه(، كما تم تغييره 1921أكتوبر  25بتاريخ  470الرسمية عدد 

  

.2.X النصوص التنظيمية 

 7.81( بتطبيق القانون رقم 1983أبريل  16) 1403رجب  2الصادر في  2.82.382المرسوم رقم  -



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

70 

 

 1.81.254المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
بتاريخ  3685ه )الجريدة الرسمية عدد (، كما تم تغييره وتتميم1982مايو  6) 1402من رجب  11بتاريخ 

 ( ؛1983يونيو  15
 

( المتعلق بطرق المواصالت 1990)فاتح فبراير  1410رجب  4الصادر في  2.83.620المرسوم  -
 ( ؛522، الصفحة 1990مارس  7بتاريخ  4036)الجريدة الرسمية عدد 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90

 

( لتطبيق الظهير الشريف 1993سبتمبر  21) 1414ربيع اآلخر  4الصادر في  2.93.67المرسوم رقم  -
( المتعلق بإحداث 1993سبتمبر  10) 1414األول من ربيع  22بتاريخ  1.93.51المعتبر بمثابة قانون رقم 

 ( ؛544، الصفحة 1993أكتوبر  6بتاريخ  4223الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد 
 

 20.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.584المرسوم رقم  -
 ، الصفحة1993يناير  20بتاريخ  4186ة الرسمية عدد المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير )الجريد

 ( كما تم تغييره ؛29
 

 19.88( لتطبيق القانون رقم 1993يناير  18) 1413من رجب  24الصادر في  2.88.583المرسوم رقم  -
 20بتاريخ  4186المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية إلقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس )الجريدة الرسمية عدد 

 ( كما تم تغييره ؛28، الصفحة 1993يناير 
 

( في شأن الوكالة الحضرية 1994ماي  17) 1414ذي الحجة  6الصادر في  2.93.888المرسوم رقم  -
 ( ؛264، الصفحة 1994بتاريخ فاتح يوليو  4254للرباط وسال )الجريدة الرسمية عدد 

 
 

 

( في شأن الوكالة الحضرية 1994ماي  17) 1414ذي الحجة  6الصادر في  2.93.887المرسوم رقم  -
 ( ؛264، الصفحة 1994بتاريخ فاتح يوليو  4254لمراكش )الجريدة الرسمية عدد 

 

 ( يتعلق بالوكالة الحضرية1995يناير  20) 1415من شعبان  18الصادر في  2.94.335المرسوم رقم  -

 ( ؛131ة ، الصفح1995فبراير  15بتاريخ  4294لبني مالل )الجريدة الرسمية عدد 
 

( يتعلق بالوكالة الحضرية 1995يناير  20) 1415من شعبان  18الصادر في  2.94.334المرسوم رقم  -
 (  ؛131، الصفحة 1995فبراير  15بتاريخ  4294لطنجة )الجريدة الرسمية عدد 

 

( يتعلق بالوكاالت 1997أكتوبر  30) 1418من جمادى اآلخرة  27الصادر في  2.97.361المرسوم رقم  -
سيدي قاسم وسطات وتازة  –الجديدة والقنيطرة  –الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي 

 (، كما تم تغييره ؛1997نوفمبر  6بتاريخ  4532)الجريدة الرسمية عدد 
 

( يتعلق بالوكاالت 2004ماي  4) 1425من ربيع األول  14الصادر في  2.03.221المرسوم رقم  -
 السمارة -أوسرد والرشيدية وكلميم -زاكورة ووادي الذهب-والحسيمة وورزازاتالحضرية للناضور 
 ؛( 722، الصفحة 2004ماي  4بتاريخ  5212)الجريدة الرسمية عدد 

 

( يتعلق بالوكاالت 2006أكتوبر  19) 1427من رمضان  26الصادر في  2.06.166المرسوم رقم  -
 2.97.361الحضرية للخميسات وخنيفرة والصويرة وقلعة السراغنة والجديدة وبتغيير المرسوم رقم 

( المتعلق بالوكاالت الحضرية للعيون 1997أكتوبر  30) 1418من جمادى اآلخرة  27الصادر في 
 5470سيدي قاسم وسطات وتازة )الجريدة الرسمية عدد -الجديدة والقنيطرة -اس وتطوان ووجدة وآسفيومكن

 ( ؛  3367الصفحة،  2006نوفمبر  2بتاريخ 
 

القرار المشترك لوزير األشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين األطر ووزير الداخلية واإلعالم  -
( بتكوين اللجان 1993غشت  10) 1414صفر  20الصادر في  1683.93ووزير النقل رقم 

 اإلقليمية الخاصة بتسجيل أو شطب طرق المواصالت من جدول الطرق اإلقليمية والجماعية.
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 التعليـق عـلى الرسـم البيانـي

 
 
 

أمتار، ويصبحون بذلك غير دائنين وال مدينين فيما يخص فارق  10عن  بو  أالبقع األرضية  وايتخلى مالك -
 التعويض ؛

 

  5أمتار ويصبح دائنا بالتعويض عن  5أمتار ويصبح دائنا بالتعويض عن  5عن   ج يتخلى مالك البقعة األرضية  -
 أمتار اإلضافية ؛ 

 

أمتار التي  5أمتار ويصبح بذلك مدينا بتعويض عن    10أمتار عوض  5إال عن  دال يتخلى مالك البقعة األرضية  -
 ال يساهم بها ؛

 

أمتار من واجهة أرضه الواقعة على الطريق  10عن   2م 280التي تقدر مساحتها  هـ يتخلى مالك البقعة األرضية  -
بتعويض يحتسب وهذه المساهمة تفوق ربع مساحة بقعته. وبهذا يصبح دائنا  .  2م 100المراد إحداثها أي بما  قدره 

 ؛   2م 30=  4/   2م  100 - 2م  280كالتالي : 

 

  -2م  160دائنا بتعويض يحتسب كالتالي  2م  160التي تقدر مساحتها  Fالسبب، يصبح مالك البقعة األرضية  لنفس -
 ؛  2م 40=  4/ 2م 100

 

ح المساحة المتبقية من البقعة بالنظر إلى ضابط التهيئة، تصب  2م 100إذا افترضنا بأن المساحة الدنيا للبقع هي  -
( غير قابلة للبناء، وفي هذه الحالة يتعين على اإلدارة اقتناء الجزء   2م  60= 2م 100 - 2م  160)أي  ف األرضية 

 المتبقى، وذلك بطلب من المالك. 
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 الملكيـة مـن أجـل المنفعـة العامـة نـزع 

فـي ميـدان التعميـــــر    

 الفهــــرس

 

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 
II.  تعريف إعالن المنفعة العامـة ؛ 

III.  المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالتعمير  ؛ 

IV.  السلطات المختصة واإلجراءات المطلوبة قانونــا ؛ 

V. النشـــر ؛ 

VI.  اآلثار القانونية لمقرر التخلي ؛ 

VII.  .النصوص المطبقـــة 
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 I. سطرة نظم للمطار الماإل 

 يجد مبدأ المنفعة العامة أساسه القانوني في : 
 

الشريف المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير  7.81القانون رقم  -
 ؛تم تعديله كما   (1982مايو  6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254رقم 

 

السالف  7.81يق القانون رقم ـبتطب (1983أبريل  16) 1403رجب  2الصادر في  2.82.382وم رقم ـالمرس -
 الذكر.

 

اة االستثناءات ال يمكن اإلعالن عن المنفعة العامة إال وفق الشكليات القانونية المنصوص عليها، مع مراع -
 الواردة في تشريعات خاصة كتلك المتعلقة بالتعمير.

 

.II  تعريف إعالن المنفعة العامة 

إعالن المنفعة العامة هو المقرر الذي بموجبه تصرح السلطة العمومية أن إنجاز عملية ما يكتسي أهمية كافية   -
 تبرر اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية ؛

 

المقرر الذي بموجبه تعين السلطة اإلدارية المعنية )وزير، عامل أو رئيس مجلس جماعي( قرار التخلي هو  -
 العقارات المراد نزع ملكيتها.

 

.III المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالتعمير 
.1.III  إعالن المنفعة العامة 

 

المتعلق بالتعمير(  12.90القانون رقم  من 28يعتبر النص )مرسوم( الموافق بموجبه على تصميم التهيئة )المادة  -
 بمثابة إعالن المنفعة التي تكسيها العمليات الواجب القيام بها إلنجاز :

 

يرها أو ـفاظ عليها أو تغيـتضي األمر الحـالطرق )الطرق والمسالك والساحات ومواقف السيارات( التي يق ▪
 إحداثها ؛

 

المشجرة والحدائق والبساتين( وميادين األلعاب والمساحات الفارغة المساحات الخضراء العامة )المساحات  ▪
 والمختلفة الواجب، حسب الحالة، إما الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها ؛

 

من القانون رقم  61المساحات المخصصة لممارسة األنشطة الرياضية والتي يتعين إحداثها وفقا ألحكام المادة  ▪
من  13بتاريخ  1.88.172لبدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالتربية ا 6.87
 ( وحدود هذه المساحات التي يتعين الحفاظ عليها أو تغييرها ؛1989ماي  19) 1409شوال 

 

األماكن المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية  ▪
 ة وكذا المخصصة للمباني اإلدارية وللمساجد والمقابر ؛والتعليمي

 

 دوائر القطاعات التي يتعين إعادة هيكلتها أو تجديدها. ▪
 

سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ نشر المرسوم  10تنتهي اآلثار المترتبة عن إعالن المنفعة العامة بمرور أجل  -
 بالموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية ؛

 

ال يمكن إعالن منفعة عامة للغرض نفسه في المناطق التي تم تخصيصها للتجهيزات المذكورة قبل انصرام أجل  -
 سنوات ؛ 10

 

 يمكن للمقرر اإلداري المصرح بالمنفعة العامة أن يعين هو نفسه مباشرة األمالك التي يشملها نزع الملكية وإن  -

 زع الملكية بمقرر إداري الحق يطلق عليه اسم "قرار التخلي"لم يقم بذلك، يتم تعيين األمالك التي يشملها ن
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.2.III قرار التخلي 

هو مقرر إداري يصدر في أجل سنتين من نشر المقرر القاضي بإعالن المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. و إذا 
 ا األجل دون أن يتم ذلك يتعين تجديد إعالن المنفعة العامة.ذانصرم ه

  

فأن تصميم التهيئة يمكن أن يكون بمثابة قرار تعين فيه   12.90من القانون رقم  29مقتضيات المادة فحسب  -
 األراضي المراد نزع ملكيتها إلنجاز التجهيزات المنصوص عليها :

 األراضي الضرورية إلنجاز الطرق ؛ ▪
 المساحات الخضراء العامة والمساحة الفارغة ؛ ▪
 المساحات المخصصة لممارسة األنشطة الرياضية ؛  ▪
 األماكن المخصصة إلقامة التجهيزات العامة. ▪
  

 ويتمثل التخلي في تحديد المعلومات والمعطيات التالية خصوصا : -
 اسم المالك أو عند االقتضاء، رقم رسم العقار موضوع التخلي ؛ ▪
 مساحة العقار ؛ ▪
 ه )مستوي، وعر، غير مبني، مبنى، فالحي، مسقي أم ال...( ؛طبيعة العقار ونوع االستعمال المخصص ل ▪
 اسم وعنوان مالكه أو مالكيه المفترضين. ▪
 

نزع ملكيتها إلنجاز التجهيزات اإلجراءات التي يخضع لها تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه األراضي المراد  -
تم تعديله. وكذلك الشأن بالنسبة لآلثار  السالف الذكر كما 7.81ه تلك المنصوص عليها في القانون رقم بتش

 المترتبة عليه ؛
 

( فتلك 12.90من القانون رقم  25إذا كانت مدة البحث العلني محددة في شهر بالنسبة لتصاميم التهيئة )المادة  -
 (.7.81من القانون رقم  10المنصوص عليها بالنسبة لمقرر التخلي هي شهرين )المادة 

 

.IV السلطات المختصة واإلجراءات المطلوبة قانونا 
 

.1.IV السلطة المختصة باتخاذ قرار التخلي 
  

  7.81بتطبيق القانون رقم  1983أبريل  16الصادر في  2.82.382من المرسوم رقم  2حسب مقتضيات الفصل  -
 يتخذ مقرر التخلي :

م قروية أو أي شخص تفوض له الجماعة رئيس المجلس الجماعي إذا كان نازع الملكية هو جماعة حضرية أ -
 القيام بذلك ؛

 عامل العمالة أو اإلقليم إن كان نازع الملكية عمالة أو إقليم أو أي شخص فوض له هذا الحق من عمالة أو إقليم ؛ -

 أعاله(.الوزير المعني باألمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحاالت األخرى )الحاالت غير المشار إليها  -
  

.2.IV اآلجال واإلجراءات الشكلية الضرورية 

 يتعين ، حسب الحالة ، اتخاذ مقرر التخلي : -

من القانون  15رر إعالن المنفعة العامة في الجريدة الرسمية )المادة ـداخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر مق -
 ( ؛7.81رقم 

 

ئة بالجريدة الرسمية ـقة على تصميم التهيـالقاضي بالموافوم ـدئ من تاريخ نشر المرسـسنوات يبت 10داخل أجل  -
فعة العامة على  ـعين اللجوء إلعالن جديد للمنـضاء هذا األجل يتـ(. وعند انق12.90من القانون رقم  28)المادة 

 يتها فان هذاـالك المراد نزع ملكـفعة العامة األمـرر إعالن المنـغرض نفسه. عندما يعين مقـأن ال يخصص لل
 القرار يعتبر بمثابة مقرر التخلي ؛

 
 

 ولهذه الغاية : ،بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي  يمكن إجراء -
 

ينشر المقرر بالجريدة الرسمية )اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية( وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون  ▪
 لها بنشر اإلعالنات القانونية ؛
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بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين باألمر االطالع عليه وإبداء يودع المقرر مشفوعا  ▪
 مالحظاتهم بشأنه خالل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

يمكن للمعنيين باألمر المطالبة بحقوقهم داخل أجل شهرين تبتدئ من تاريخ نشر المشروع بالجريدة الرسمية  -
 ة ؛وإيداعه بمكتب الجماع

 يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على األمالك العقارية التابع لها موقع العقار لقيده : -
 

 12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف بتاريخ  85إما في الرسوم العقارية المعنية باألمر عمال بالفصل  ▪
 ( بشأن التحفيظ العقاري ؛1913غشت 

من الظهير الشريف المذكور، إذا كان األمر يتعلق بعقارات في  84بالفصل وإما في سجل التعرضات عمال  ▪
 طور التحفيظ.

 

يودع مشروع مقرر التخلي لدى كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية التابع لها موقع العقار ألجل تقييده في السجل  -
ر غير محفظ وال في طور من قانون المسطرة المدنية في حالة إذا كان العقا 455المنصوص عليه في الفصل 

 التحفيظ.
 

.V النشـــر 

تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابير اإلشهار التي يخضع لها المقرر القاضي بإعالن المنفعة العامة. ويتعلق  -
 األمر ب :

 

نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية )النشرة العامة( ونشر إعالن بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون  ▪
 لها بنشر اإلعالنات القانونية مع اإلشارة إلى مراجع الجريدة الرسمية التي نشر بها ؛

 تعليق نص المقرر بكامله بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها. ▪
 

 يمكن تتميم التدابير المذكورة بجميع وسائل اإلشهار األخرى المالئمة. -

 

.VI  اآلثار القانونية لمقرر التخلي 

تبقى األمالك المعينة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية خالل مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر  -
 في الجريدة الرسمية أو عند االقتضاء من تاريخ تبليغه ؛

التعويضات فإنه ال يمكن الحكم بنزع  وإذا لم يودع نازع الملكية خالل هذا األجل طلب الحكم بنقل الملكية وتحديد -
 الملكية إال بموجب إعالن جديد للمنفعة العامة.

 

.VII النصوص المطبقة 
.1.VII  النصوص التشريعية 

 

من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159)الجريدة الرسمية عدد ( 1992يونيو  17) 1412

 

المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة وباالحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7.81القانون رقم  -
 3685(، كما تم تغييره وتتميمه )الجريدة الرسمية عدد 1982مايو  6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254

 ( ؛390، الصفحة 1983يونيو  15بتاريخ 
 
 
 
 

 46( بشأن التحفيظ العقاري )الجريدة الرسمية عدد 1913غشت  12) 1331رمضان  9بتاريخ  الظهير الشريف -
 (.1913شتنبر  12بتاريخ 

 
.2.VII النصوص التنظيمية 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
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 ( ؛576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90
 

المتعلق  7.81( بتطبيق القانون رقم 1983أبريل  16) 1403رجب  2الصادر في  2.82.382المرسوم رقم  -
بتاريخ  3685كية من أجل المنفعة وباالحتالل المؤقت، كما تم تغييره وتتميمه )الجريدة الرسمية عدد بنزع المل

 (.396، الصفحة 1983يونيو  15
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.I سطرةللمنظم طار الماإل 

( 1938أبريل  29) 1357صفر  11تم إحداث المنطقة الوقائية حول المقابر بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 
 في إحداث منطقة وقائية حول المقابر في المدن الجديدة.

 

.II تعريف المنطقة الوقائية 

 

 الجديــدة إحداث منطقة وقائية حول المقابر في المدن 

 الفهــــرس  

 

I. سطــرة ؛ نظم للمطار الم اإل 

II.  تعريف المنطقة الوقائية ؛ 

III.  الغرض من إحداث المنطقة الوقائية ؛ 

IV.  نطاق التطبيـــق ؛ 

V.  مدى االرتفاقات ومحتواها ؛ 

VI.  زجر المخالفـــات ؛ 

VII.   .النصوص المطبقـــة 
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استعمالها  توقففن فيها األموات و تلك التي التي تد المنطقة الوقائية ارتفاق تعميري يثقل المناطق المحيطة بالمقابر
بمجموعة من الموانع وذلك بغرض الحفاظ على النظافة والصحة وكذا المحافظة على الراحة  سنين 5في مدة تقل عن 

 والهدوء الالئق بأماكن الدفن.
 

.III المنطقة الوقائيةإحداث  الغرض من 

 والموانع التي يفرضها إلى :يهدف ارتفاق الوقاية حول المقابر  -
 منع البناء أو حفر بئر ؛ ▪
 إلزام مالكي البناءات الموجودة بعدم إصالحها وال توسيعها إال برخصة إدارية. ▪
 

 متر. 300حددت المناطق الوقائية المنصوص عليها في ثالث مناطق يبلغ مداها اإلجمالي  -
 

.IV نطاق التطبيق            

 المنطقة الوقائية حول المقابر فقط بالمدن الجديدة حول :يطبق ارتفاق 
 

 المقابر التي تدفن فيها األموات ؛ -

 المقابر التي توقف استعمالها مند مدة تقل عن خمس سنوات. -
 

.V ا ــرتفاقات ومحتواهمدى اإل 
 

.1.V اتـرتفاقمدى اإل 
 

 يتم إحداث ثالث مناطق وقائية حول المقابر :
 

 مترا ؛ 30يبلغ مداها منطقة أولى  -

 مترا انطالقا من حدود المنطقة األولى ؛  70منطقة ثانية يبلغ مداها  -

 مترا انطالقا من حدود المنطقة الثانية. 200منطقة ثالثة يبلغ مداها  -
 

.V2اتـرتفاقاإل . محتوى 

 مترا، ال يمكن حفر أي بئر وال تشييد أي بناء ؛ 30في المنطقة األولى التي يبلغ مداها  -

مترا، يمنع أي بناء وحفر كل بئر ما عدا برخصة استثنائية تمنحها  70في المنطقة الثانية التي يبلغ مداها  -
الجماعة بعد القيام ببحث يتعلق بالمياه وطبيعة األرض واستشارة اللجنة الصحية. ويمكن أن تأمر القرارات 

الصحة واللياقة وطمأنينة تلك األماكن.  المتخذة في هذه الظروف بتدابير خاصة تمليها ضرورة الحفاظ على
ستجابة لطلب ويتحمل صاحب الطلب الصوائر المترتبة عن البحوث التي تم القيام بطلب من اإلدارة لإل

الخواص. ويمنع في هذه المنطقة إحداث المؤسسات المزعجة كقاعات الفرجات والحانات والمحالت الصناعية 
 المرتبة وميادين اللعب الخ ... ؛

مترا، يمكن لإلدارة الجماعية منع حفر أي بئر بعد إجراء البحث  200في المنطقة الثالثة التي يبلغ مداها  -
 المتعلق بالمياه وطبيعة األرض من طرف مصالح المعادن واستشارة اللجنة الصحية المختصة ؛

الموجودة أو توسيعها دون الحصول على رخصة ال يمكن في المنطقتين األولى والثانية القيام بإصالح البنايات  -
 مسبقة ويمكن ردم اآلبار وسدها بطلب من اإلدارة الجماعية بعد إجراء معاينة ميدانية من طرف الخبراء.

 

.VI اتـزجر المخالف 

 والقرارات الصادرة لتطبيقه بالعقوبات 1938يتم زجر المخالفات لالرتفاقات المحدثة بموجب الظهير الشريف ل  -
 المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في ميدان التعمير.

 

.VII ة ـالنصوص المطبق 

( بإحداث منطقة وقائية حول المقابر في المدن الجديدة 1938أبريل  29) 1357صفر  28الظهير الشريف بتاريخ  -
 ( ؛1938يونيو  10)الجريدة الرسمية بتاريخ 

 

من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
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 (.313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412
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 ضوابــــط البنــــــاء  
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 الفهــــرس

 
 

I. سطــــرة ؛نظم للمطار الم اإل 

II.   تعريف ضابط البنــاء العامـة ؛ 
III.  الغرض من ضابط البنـاء العامـة ؛ 
IV. أنواع ضوابـــط البنـاء ؛ 
V.  .النصوص المطبقـــة 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

85 

 

I .سطرةنظم للمالمطار اإل 

 تستمد ضوابط البناء أساسها القانوني من مقتضيات :
 

المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه  12.90( من القانون رقم 62إلى  59الفصل الرابع من الباب الثالث )المواد  -
 4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17)1412من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31الظهير الشريف رقم 

 ( ؛313، الصفحة 1992يوليوز  15بتاريخ 
 

أكتوبر  3) 1423من رجب  25الصادر في  102.297الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  78.00القانون رقم  -
 ( كما تم تغييره و تتميمه ؛2002

 

( لتطبيق 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27صادر في  832.92.2من المرسوم رقم  39المادة  -
 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90القانون رقم 

 

 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ؛ 1.60.063من الظهير الشريف رقم  8الفصل  -
 

بالموافقة على ضابط البناء المضاد  (2002فبراير  22) 1422ذي الحجة  9 الصادر في 2.02.177مرسوم رقم ال -
المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزالزل وبإحداث اللجنة  «R.P.S.2000»للزلزال المسمى 

 .الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل كما تم تغييره وتتميمه
 

II. تعريف ضابط البناء العام  

الواجب توفرها في البنايات استجابة لمتطلبات الصحة العامة و الشروط و الضوابط مجموع القواعد  وضابط البناء ه
البناء  ضابطحتوي يالرخص. ويمكن أن والسالمة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة وكذا شروط تسليم 

 الهندسة المعمارية.على القواعد المستمدة من الممارسة المتراكمة في ميدان التعمير وكذلك 
 

IIIالبناء  من ضابط . الغرض 

 ومراقبة تطور حركة اإلطار المبني ومتانته واستقراره ؛ معايير التصورتستعمل  ضوابط البناء  -

تهدف كذلك هذه الضوابط إلى تحسين وإنعاش جودة الهندسة المعمارية ومتانة واستقرار المباني وتوفير شروط  -
 العامة فيها.النظافة والصحة 

 

.IV  أنواع ضوابط البناء 

المتعلق بالتعمير، على نوعين من الضوابط مع تحديد تراتبيتها   12.90في ميدان البناء، ينص القانون رقم  -
 والعالقة فيما بينها : 

 

 ضوابط البناء العامة ؛ ▪
 ضوابط البناء الجماعية. ▪

  

 يجب التمييز ما بين هذه الضوابط وضوابط التهيئة الملحقة بتصاميم التهيئة. -
 

1.IV ضوابط البناء العامة . 

 تتميز هذه الضوابط بمضمونها ومسطرة الموافقة عليها واآلثار المترتبة عنها.
 

.1.1.IV مضمون ضوابط البناء العامة 

حدد ضوابط البناء العامة، مع بعض االختالفات البسيطة، نفس المقتضيات التي تشمل عليها أنظمة البناء والمحافظة ت
 ( وخصوصا :12.90من القانون رقم  59والصحة القديمة )المادة على النظافة 

 
 

 

شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى القانون المتعلق بالتعمير والتشريع المتعلق  -
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 بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكذا النصوص الصادرة لتطبيقها ؛
 

السالمة الواجب مراعاتها في المباني وكذا الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه المباني استجابة لمتطلبات قواعد  -
 الصحة والمرور والجمالية والراحة العامة وعلى الخصوص :

 

 قواعد استقرار المباني ومتانتها ؛ ▪
 مساحة المحالت وحجمها و أبعادها ؛ ▪
 ختلف األحجام واألجهزة التي تهم الصحة والنظافة؛شروط تهوية المحالت، خصوصا فيما يتعلق بم ▪
 ورة للطرق العامة ؛اي يتمتع بها أصحاب العقارات المجالحقوق الت ▪
 مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصفة دائمة ؛ ▪
 التدابير المعدة للوقاية من الحريق ؛ ▪
 طرق الصرف الصحي و التزود بالماء الصالح للشرب ؛ ▪
 بصيانة األمالك العقارية والمباني. قةااللتزامات المتعل ▪

 

.2.1.IV مسطرة دراسة ضوابط البناء العامة والموافقة عليها 

تتم الموافقة على ضوابط البناء العامة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد  -
(. 2.92.832من المرسوم رقم  39والتجهيز والداخلية )المادة استطالع رأي السلطات الحكومية المكلفة بالسكنى 

 وتنشر مراسيم الموافقة على هذه الضوابط بالجريدة الرسمية ؛
 

تطبق مقتضيات هذه الضوابط، وفق الشروط المقررة فيها أو في المراسيم الصادرة بالموافقة عليها، في مجموع  -
 تراب المملكة ؛

 

النصوص الصادرة بالموافقة عليها، توخيا للمزيد من المالئمة والمرونة، استثناء غير أنه يمكن لهذه الضوابط و -
 من تطبيق مقتضياتها بعض أجزاء التراب الوطني أو تحديد الشروط التي تطبق فيها هذه الضوابط.

 

.2.IV ضوابط البناء الجماعية 

.1.2.IV مضمون ضوابط البناء الجماعية 
 

الجماعية القواعد المتعلقة بالجوانب المشار إليها أعاله بالنسبة لضوابط البناء العامة التي لم تحدد ضوابط البناء  -
يتم التنصيص عليها ال في ضابطة بناء عامة وال في تصميم تهيئة. فمضمون ضوابط البناء الجماعية يحدد إذا 

 بمضمون ضابطة البناء العامة ؛
 

س المجلس الجماعي بعد مداولة المجلس، وال تصير نهائية إال بعد تتخذ ضوابط البناء الجماعية بقرار لرئي -
 من الميثاق الجماعي( ؛ 35المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية )المادة 

 

البناء الجماعية متعارضة مع مقتضيات ضوابط البناء العامة ومع مقتضيات  ال يجوز أن تكون مقتضيات ضابط -
 ( ؛12.90قانون رقم من ال 61ضابطة التهيئة )المادة 

 

في حالة تباين أو مخالفة مقتضيات ضابطة البناء الجماعية مع مقتضيات ضوابط البناء العامة، تحل مقتضيات  -
 62ضوابط البناء العامة بقوة القانون محل تلك المخالفة أو المباينة لها الواردة في ضوابط البناء الجماعية )المادة 

 ( ؛12.90من القانون رقم 
 

ت هذه الضوابط جماعية إذا كانت هذه المقاربة تكتسي طابعا هاما وخاصة إذا كان يمكن إعداد ضوابط بناء بين -
 تتشابه في ما بينها ؛

 

تمكن ضابطة البناء الجماعية الجماعة من وضع مجموعة من المقتضيات المتعلقة بجودة واستقرار وسالمة هيكل  -
 المسموح باستعمالها وطرق الجمع فيما بينها.البناء وذلك بتحديد طبيعة مواد البناء 

 

 

 IV.2.2. دراسة مشروع ضابط البناء الجماعي  

يتم وضع مشروع ضابطة البناء الجماعية من طرف الجماعة بتشاور مع المصالح الالممركزة المعنية والمؤسسات 
 المعنية كالوكالة الحضرية واألجهزة المكلفة بمختلف الشبكات.
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المشاورات المحلية  .3.2.IV 

دور الجماعات  .1.3.2.IV 
 

يتم تحضير ضابطة البناء الجماعية من طرف المصالح الجماعية ويصدر في شكل قرار يتخذه رئيس المجلس  -
 الجماعي ؛

 يتم بعد ذلك التداول في شأنه من طرف المجلس الجماعي ويصادق عليه من طرف سلطة الوصاية ؛ -

يمكن للجماعة أن تطلب في هذا الشأن مساعدة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة أو اإلقليم أو المفتشية  -
 .وإعداد التراب الوطنيالجهوية لإلسكان والتعمير 

 

IV.2.3.2. دور الوكاالت الحضرية  

تقوم بإعداد مشاريع ضوابط البناء  يمكن للوكاالت الحضرية، في إطار مهمة مساعدتها التقنية للجماعات، أن تقترح أو
 الجماعية لفائدة الجماعات المعنية.

 

 IV.4.2 . الموافقة على ضابطة البناء الجماعية   

تتم الموافقة على ضابط البناء الجماعية من قبل وزير الداخلية أو من ينوب عنه بعد استشارة السلطة الحكومية  -
 المكلفة بالتعمير؛

المجلس الجماعي المتعلق بضابط البناء الجماعي موقع عليه من طرف الرئيس المعني، في يتم نشر قرار رئيس  -
 الجريدة الرسمية.

 

. المتدخلون في المسطرة 5.2. IV  

 على المستوى المحلي :

  المصالح الجماعية ؛ -

 الوكالة الحضرية ؛ -

 قسم التعمير بالعمالة أو اإلقليم ؛ -

 . و التنمية المجاليةالمفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير  -

  على المستوى المركزي :

 مديرية الهندسة المعمارية ؛ -

 مديرية التعمير ؛ -

 المديرية العامة للجماعات المحلية.  -
 

)R.P.S. 2000( ل المسمىزضابط البناء المضاد للزال  .3.IV 

.1.3.IV لزتعريف ضابط البناء المضاد للزال  

( قواعد الوقاية من الزالزل الواجب توفرها في البنايات ألجل R.P.S 2000ل )زيحدد ضابط البناء المضاد للزال -
 ؛  أثناء إنجاز هياكل المبانيضمان السالمة. وتأخذ هذه القواعد بعين االعتبار 

 

 

 

معايير تصور البنايات والمقتضيات التقنية التي يجب مراعاتها فيها لجعلها كما يبين ضابط البناء المضاد للزالزل  -
 تقاوم الهزات األرضية ؛

 

 ضابط البناء المضاد للزالزل هو ضابط تكميلي للضوابط المطبقة في ميدان البناء. -
 

.2.3.IV مضمون ضابط البناء المضاد للزالزل 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

88 

 

 يهدف ضابط البناء المضاد للزالزل إلى تحقيق :
 

 سالمة العموم عند وقوع زالزل ؛ -

 الحفاظ على الممتلكات. -
 

.3.3.IV نطاق تطبيق ضابط البناء المضاد للزالزل 

 ( في مجموع التراب الوطني على جميع البنايات.R.P.S. 2000زل )يطبق ضابط البناء المضاد للزال -
 

 يلي :ل المطبق على البنايات يراعى ما زلتطبيق ضابط البناء المضاد للزال -
 

 زل فيها ؛تقسيم التراب الوطني إلى مناطق زلزالية بحسب درجة توقع الزال ▪
 ترتيب البنايات إلى أصناف باعتبار درجة الوقاية الواجب توفرها فيها. ▪

  

يتم توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة باإلسكان والتعمير والتجهيز  -
 والداخلية، بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل.

 

.4.3.IV تصنيف البنايات 

 : الصنف األول
 

 تصنف في هذا القسم :
 

البنايات المخصصة لألنشطة االجتماعية واالقتصادية الحيوية للساكنة والتي ينبغي أن تضمن، في حالة وقوع  -
ممكن )المستشفيات ومؤسسات الوقاية المدنية والخزانات الكبرى للمياه والمراكز زلزال، اشتغالها و بأقل ضرر 

 الكهربائية ومراكز االتصاالت ومراكز الشرطة ومحطات ضخ المياه ...( ؛
 

البنايات العامة )المؤسسات التعليمية والجامعية والمكتبات العمومية وقاعات األفراح وقاعات السينما والحفالت  -
 ماكن إقامة الشعائر الدينية والمؤسسات البنكية ...( ؛والرياضة وأ

 

 البنايات المخصصة إلنتاج وتخزين المواد ذات الخطورة على العموم والبيئة. -
 

 :  الصنف الثاني
 

ستعمال تصنف في هذا القسم البنايات التي ال تنتمي إلى القسم األول )البنايات العادية المخصصة لغرض السكنى أو لإل
 أو التجاري ...(. المكتبي

 

.5.3.IV اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل 

 يعهد إلى اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل ب : -
 

 اقتراح وإبداء الرأي في تصنيف البنايات وخرائط توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية ؛ ▪
( R.P.S.2000)للزلزال  إدخالها على ضابط البناء المضاددراسة التغييرات واقتراح التحسينات المراد   ▪

 باعتبار تطور معرفة الظواهر الزلزالية والجيوتقنية وتقنيات هندسة الوقاية من الزالزل.
 

تتألف اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل التي تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة باإلسكان، من ممثلي  -
 الحكومية التالية :السلطات 

 
 
 

 السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛ ▪
 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ ▪

 السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ؛ ▪

 السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ؛ ▪

 السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي ؛ ▪

والتقنية والمدارس العليا للتكوين والمنظمات المهنية المعنية ممثلو القطاعات الجامعية والمعاهد العلمية  ▪
 المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة باإلسكان.
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 لسلطة الحكومية المكلفة باإلسكان ؛تقوم بأعمال سكرتارية اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل ا -
المستعمل أساسا في بنيتها الحاملة فق التقنيات المحلية التقليدية والمنجزة ولمباني اغير أنه ال تخضع للضابط المذكور  -

الطين أو التبن أو الخشب أو النخيل أو القصب أو المواد المماثلة شريطة أال تكون هذه المباني معدة للسكن أو الستقبال 
 الجمهور.

 

Vالنصوص المطبقة . 

.1.V النصوص التشريعية 
 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال هصادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
كما تم ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 ؛ تغييره وتتميمه
 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31الظهير الشريف رقم المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

( بشأن توسيع نطاق العمارات 1960يونيو  25) 1379ذي الحجة  30بتاريخ  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 ( ؛1960يوليو  8بتاريخ  2489القروية )الجريدة الرسمية عدد 

 

ربيع األول  10بتاريخ  1.03.58شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذالالمتعلق بالولوجيات  10.03القانون رقم  -
 ( ؛498،  الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118)الجريدة الرسمية عدد  (2003ماي  12) 1424

  

 13 بتاريخ 1.88.172شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه الرياضة يتعلق بالتربية البدنية وال 06.87القانون رقم  -
 (.198، الصفحة 1989يوليو  19بتاريخ  4003( الجريدة الرسمية عدد 1989ماي  19) 1409من شوال 

 

.2. V النصوص التنظيمية 

-90القانون رقم   ( لتطبيق 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12

 

( في ضبط مقدار علو أماكن السكنى تحت 1953مارس  9) 1372جمادى الثانية  22ري بتاريخ يالقرار الوز -
 ( ؛448، الصفحة 1953مارس  27بتاريخ  2109السقف )الجريدة الرسمية عدد 

 

( بتعريف مناطق السكن االقتصادي 1964دجنبر  26) 1384شعبان  21الصادر في  2.64.445المرسوم  -
والمصادق بموجبه على الضابطة العامة المطبقة على هذه المناطق )الصيغة الفرنسية بالجريدة الرسمية عدد 

 ( ؛489, الصفحة 1965أبريل  28بتاريخ  2739
 

 يم تنمية التكتالت العمرانية القروية ؛ضوابط تصاميم التهيئة وتصام -
 

 ؛ 1916ضابط البناء والطرق النمودجي لسنة  -
 

 ضوابط البناء الجماعية وضوابط الطرق للمراكز والمدن ؛ -
 

 
 

 

( بالموافقة على ضابط البناء المضاد 2002فبراير  22) 1422ذي الحجة  9 الصادر في 2.02.177المرسوم رقم  -
المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزالزل وبإحداث اللجنة  «R.P.S.2000»للزلزال المسمى 

( 163، الصفحة 2002مارس  21بتاريخ  4988الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل )الجريدة الرسمية عدد 
( الجريدة الرسمية عدد 2004ماي  10) 1425من ربيع األول  20الصادر في  2.04.267المغير بالمرسوم 

 (.2004ماي  20بتاريخ  5214
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.I سطرة نظم للمطار الماإل 

 

 رخصــة البنــــــاء  

   الفهـــرس

 

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 

II.  تعريف رخصة البنــاء ؛ 
III. نطاق تطبيق رخصة البناء ؛ 
IV.   السلطة المختصة بتسليم رخصة البناء ؛ 
V.  شروط قبول طلب رخصة البناء وتسليمها ؛ 
VI.  مسطرة دراسة ملفات رخص البناء ؛ 

VII.  البناء ؛اآلثار المترتبة عن رخصة 
VIII.  .النصوص المطبقـــة 

 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

93 

 

 تنظم رخصة البناء خصوصا المقتضيات التالية :
 

المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  12.90( من القانون رقم 54إلى  40الباب الثالث )المواد من  -
 ( ؛1992يونيو  17)1412من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31رقم 

 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
 ( كما تم تعديله وتتميمه ؛2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 

 12.90( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27صادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 المتعلق بالتعمير ؛

 

المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات  2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية الوزيرية عدد  -
 ت.رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارا

 

.II تعريف رخصة البناء 

لقيام ببناء ا وقبل الشروع في األشغالتجيز من خالله سلطة إدارية بمثابة قرار إداري صادر عن رخصة البناء  تعتبر
المقررة في األحكام التشريعية  بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط جديد أو تغيير بناء قائم 

 في وثائق التعمير.  الواردة  تلكيمية و نظالتو
 

III  نطاق تطبيق رخصة البناء . 

 تعتبر رخصة البناء إلزامية في المناطق والدوائر التالية : -

 الجماعات الحضرية ؛ ▪
 المحددة ؛المراكز  ▪
 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ ▪
 المجموعات العمرانية ؛ ▪
 التجمعات القروية المزودة بتصميم تنمية مصادق عليه ؛ ▪
على طول خطوط السكك الحديدية وطرق المواصالت غير الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدا  ▪

 الطرق المذكورة ؛ابتداء من محور السكك الحديدية و
 على طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات ؛ ▪
 ؛ داخل التجزئات العقارية المأذون في إحداثها عمال بالتشريع المتعلق بتجزئة األراضي ▪

 جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة. ▪

المملكة أو بعض أصناف المباني التي ويمكن فرض الحصول على رخصة البناء في جميع أو بعض أراضي  -
 تحدد بمرسوم.

 

IVالسلطة المختصة بتسليم رخصة البناء . 

 يسلم رخصة البناء، حسب الحالة، السلط التالية : -
 

 رئيس المجلس الجماعي المعني ؛ ▪

 رئيس مجلس المقاطعة بالنسبة لمشاريع البناء الصغرى ؛ ▪

 اإلقليم المعني حسب الحالة :والي الجهة أو عامل العمالة أو  ▪
 

o رخصة بناء األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها ؛ 

o .ممارسة سلطة الحلول في حالة تقاعس رئيس المجلس الجماعي 

 78.00من القانون رقم  136باشا المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة في جماعات المشور )المادة  ▪
 بالميثاق الجماعي(.المتعلق 

 

 
 
 

 

في المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية ال يمكن لرئيس مجلس الجماعة القروية أن يسلم رخصة البناء إال بعد  -
 التنسيق مع رئيس مجلس الجماعة الحضرية المجاورة لها المنطقة المحيطة.
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Vشروط قبول طلب رخصة البناء وتسليمها . 
.1.V  شروط قبول طلب رخصة البناء 

 

يتعين على كل راغب في البناء، أن يودع قبل القيام بأعمال البناء، ملفا كامال بذلك بمقر الجماعة. ويختلف تكوين 
 الملف حسب الحاالت التالية :

 

.1.1.V  المشاريع المزمع إقامتها داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها
 المناطق ذات صبغة خاصةو

 
 

طلب في نظيرين موقع من طرف الطالب )يسلم المطبوع من طرف الجماعة(. ويجب أن يوقع الطلب أيضا من  -أ
 طرف المالك إن لم يكن هو نفسه الطالب ؛

 

 مذكرة المعلومات في نظيرين مسلمة من طرف الوكالة الحضرية بالنسبة لمسطرة المشاريع الكبرى؛  -ب
 

 جذاذة تعريف في نظيرين، حاملة إلمضاء مصحح للطالب )يسلم المطبوع من طرف الجماعة( ؛ -ج
 

 الجماعة( ؛جذاذة بيانية في نظيرين تمأل من طرف صاحب المشروع )مطبوع يسلم من طرف  -د
 

شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام  -ه 
 بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه ؛

 

جماعة قروية( إذا كانت البقعة تقع في  5000/1على األقل ) 2000/1( نظائر بمقياس 3تصميم الموقع في ثالثة ) -و
 ؛

 

 تصميم المسح الطبوغرافي لألرض المعنية إذا كانت هذه األخيرة محفظة ؛ -ز
 

تصميم البناء في ثمانية نظائر يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح  -ح
 .100/1والسقائف، بمقياس ال يقل عن 

 

الطريق المحادية له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية يجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود  -
للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من 

 مراقبتها.
 

 ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم. -
 

البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة كما يجب أو توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات  -
 المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع.

  

وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم األجزاء المختلفة  -
 باأللوان المتعارف عليها التالية :

 

 

 لون محايد القائمة المزمع اإلبقاء عليها : األجزاء -

 لون أحمر                  األجزاء المزمع بناؤها : -

 لون أصفر      األجزاء المزمع هدمها : -
 

 
 

التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة في نظيرين، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على  -ط
قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم ال، أو بناء جديد في تجزئة سبق اإلذن في إحداثها. وفي حالة بناية 

( نظائر 3عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب المشروع تقديم تصميم معاينة ما هو قائم، في ثالثة )
 ؛

 
 
 
 

 العامة لالتصاالت، إذا اقتضى الحال ذلك ؛الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة  -ي
 

نسخة من عقد المهندس المعماري يلتزم فيه صراحة بأنه سيتولى السهر على متابعة تنفيذ األشغال إلى غاية  -ك
الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة في حالة ما إذا كانت مساحة األرضيات المجتمعة للبناية تفوق 

 .2م  150
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.2.1.V  المشاريع الواقعة خارج الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق
 ذات صبغة خاصة

.1.2.1.V المشاريع الواقعة داخل التجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه 
 

يمثله، إلى رئيس المجلس ( نظائر من طرف صاحب الشأن أو من 3يقدم طلب الترخيص بالبناء في ثالثة ) -
 الجماعي. ويتضمن الطلب ما يلي :

 المعلومات المتعلقة بهوية الطالب ؛ ▪
 نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاديا لطريق عمومي ؛ ▪
 مواصفات البناء المزمع إنجازه، والتي يجب أن تتضمن ما يلي : ▪
 

o ع التجزئة إن وجدت ؛مساحة البقعة، مع اإلشارة إلى مرج 
o ... نوعية استعمال البناء : سكن، استغالل فالحي، تجارة، صناعة تقليدية، إلخ 
o .عدد ونوعية الغرف المعدة للسكن والمرافق المزمع إنجازها 

 

وكذا التصاميم التنفيذية حينما يتعلق األمر ببناء صناعي أو بمباني عامة أو  2000/1تصميم الموقع بمقياس  -
 يستعملها العموم ؛

 

وفي حالة ما إذا تعلق األمر بالمباني العامة أو التي يستعملها العموم، فإن طلب رخصة البناء يجب أن يتضمن،  -
زيادة على ما تمت اإلشارة إليه، الوثائق البيانية والمكتوبة المعدة من طرف المهندس المعماري، وذلك وفقا لما 

بالنسبة للمشاريع الواقعة داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق تم التنصيص عليه أعاله 
 المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة.

 

.2.2.1.V قعة داخل المجموعات العمرانية وعلى طول السكك الحديدية والطرق االمشاريع الو
ة المأذون في غير الجماعية وعلى حدود الملك العام البحري وداخل التجزئات العقاري

 25-90إحداثها طبقا لمقتضيات القانون رقم 
 

 أعاله.  V.1.2.1في هذه الحالة، يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بملف مكون كما هو منصوص عليه في  
 

.2.V شروط تسليم رخصة البناء 
.1.2.V المطابقة مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية 

 

ال تسلم رخصة البناء إال إذا كان المبنى المراد إقامته يستجيب للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها  -
 العمل )تصميم التهيئة، تصميم التنمية( ؛

 مة لالتصاالت ؛بشبكة الصرف الصحي والشبكة العا يجب أن يكون المبنى المراد إقامته موصوال -
 

تسلم رخصة البناء مع مراعاة حقوق الغير وشريطة الحصول على الرخص المنصوص عليها في تشريعات  -
 خاصة وبعد أخذ اآلراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب األنظمة الجاري بها العمل.

 

.2.2.V ستعانة بالمهنييناإل 

مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين ومهندس مختص واجبة تعتبر االستعانة بخدمات مهندس معماري حر  -
 في:

 

 الجماعات الحضرية ؛ ▪
 
 

 المراكز المحددة ؛ ▪
 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ ▪
 المجموعات العمرانية ؛ ▪
 المناطق ذات الصبغة الخاصة. ▪

 

 وتعتبر االستعانة بهؤالء المهنيين واجبة ل : -
 

 بناء جديد ؛كل  ▪
 كل تغيير بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة البناء ؛ ▪
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 جميع أشغال ترميم اآلثار. ▪
 

د كل يخارج الدوائر المشار إليها أعاله، تعتبر االستعانة بمهندس معماري حر وبمهندسين مختصين واجبة لتشي -
 المباني العامة أو المفتوحة أمام العموم.

 

.1.2.2.V اريمهام المهندس المعم 

 يكلف المهندس المعماري ب : -
 

 تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية ؛ ▪
وضع جميع المستندات المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم المبنى أو تغييره خصوصا تلك  ▪

 التي يجب تقديمها للجماعة للحصول على رخصة البناء وفقا لألنظمة المعمول بها ؛
مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم السهر على  ▪

 الهندسي ؛
تتبع تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى حين تسليم  ▪

 رخصة السكن وشهادة المطابقة.
  

المعماري ملزما عندما يكون مجموع مساحة أرضية البناء المزمع تشييده تساوي ال يكون اللجوء إلى المهندس  -
 2م. 150أو تقل عن 

 

.2.2.2.V مهام المهندس المختص  
 يكلف وجوبا المهندس المختص ب :

 

 دراسة ووضع الوثائق التقنية الالزمة المتعلقة بتصميم المبنى ؛ -

 بالدراسات التقنية التي وضعها.تتبع إنجاز األشغال المتعلقة  -
 

.VI مسطرة دراسة ملفات رخص البناء 

 تتم دراسة ملفات رخص البناء حسب ثالث مساطر :
 

 مسطرة األشغال الطفيفة والمنشآت الموسمية أو العرضية ؛  -
 مسطرة المشاريع الصغرى ؛  -

 مسطرة المشاريع الكبرى.  -
 

.1.VI مسطرة المشاريع الصغرى 
 تخضع لمسطرة المشاريع الصغرى كل مشاريع البناء المخصصة للسكن أو لغرض حرفي ذات أهمية محدودة؛ -

 

تودع الملفات لدى الجماعة المعنية التي تقوم مصالحها التقنية بدراسة الملفات قبل عرضها على دراسة لجنة  -
 تضم :

 

 الحضرية ؛مهندس معماري ممثل الوكالة  ▪
 مستشار جماعي يساعده المهندس المعماري للجماعة أو عند عدم وجوده تقني الجماعة ؛ ▪

 
 

 ممثل عن قسم التعمير التابع للعمالة أو اإلقليم المعني. ▪

يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بممثل كل مصلحة إدارية معنية بدراسة مشروع وفقا للمقتضيات التشريعية  -
 والتنظيمية المعمول بها. 

 

 في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها 
 

الحضرية في هذه الحالة تجتمع اللجنة تحت رئاسة رئيس المجلس الجماعي المعني أو من يمثله ؛ وتقوم الوكالة 
 بأعمال سكرتارية اللجنة.

  

 في حالة عدم وجود وثيقة تعمير  
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يترأس مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله اللجنة التي يحدد مكان وتاريخ اجتماعها حسب جدولة محددة مسبقا  -
 بتوافق بين الجماعة والوكالة الحضرية والعمالة أو اإلقليم المعني ؛

 ة أيام تحتسب ابتداء من تاريخ إيداعها ؛تدرس الملفات داخل أجل ثماني -

 ساعة على األقل قبل انعقاد االجتماع ؛ 24يقوم رئيس اللجنة بإعداد جدول أعمالها ويوجهه إلى باقي األعضاء  -

 تكون مداوالت اللجنة صحيحة بحضور ممثلي الجماعة والعمالة أو اإلقليم والوكالة الحضرية المعنية ؛ -

ق  يتخذ رئيس المجلس الجماعي قراره دون اإلخالل برأي الوكالة الحضرية والتي في حالة عدم حصول التواف -
 يجب أن تنحصر دراستها للمشروع على الجوانب التالية :

 

 مطابقة المشروع للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير ؛ ▪

 مطابقة المشروع لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل. ▪
 

 نهاية دراسة المشروع من طرف اللجنة، يمكن مصادفة إحدى الحاالت الثالثة التالية :عند  -
 

 موافقة اللجنة على المشروع ؛ ▪

 عدم موافقة اللجنة على المشروع )رفض المشروع( ؛ ▪

 ت.ــإرجاء الب ▪
 

.1.1.VI ةــــالموافق 

.1.1.1.VI ظ ــالموافقة بدون تحف 
 

تسلم،  التي "غير قابل للتغيير" على وثائق الملف ) التصاميم،...( الوكالة الحضرية عبارةفي هذه الحالة يضع ممثل 
 جتماع، لممثل الجماعة.أثناء اإل

 

.2.1.1.VI ةــالموافقة المشروط 

 يمكن للجنة أن تمنح موافقتها على المشروع بشرط أو عدة شروط ؛ -
 

الحضرية بالتحقق من االستجابة للتحفظات المبداة أثناء تنفيذ األشغال ة أو الوكالة وفي هذه الحالة تتكلف الجماع -
 أو معاينتها أو عند تسليمها ؛

 

 ويجب تدوين التحفظات المبداة على الوثائق المعنية وكذا في قرار الترخيص ؛ -
 

 تبلغ الرخصة إلى عنوان طالبها. -
 

.2.1.VI ضــــالرف 

ساعة التي تلي اجتماع اللجنة إلى صاحب الشأن  48القرار داخل أجل في حالة رفض منح الترخيص، يتم تبليغ  -
 ؛

 ويتعين تعليل قرار الرفض حسب خالصات اللجنة ؛ -
 
 

يمكن لصاحب الطلب التقدم بطلب جديد وفق نفس الشروط بعد تغيير مشروعه وفق المالحظات المبداة من  -
 طرف اإلدارة. 

 

.3.1.VI تــــحالة إرجاء الب 
 

 هو اإلمكانية الممنوحة للسلطة المختصة بتسليم الرخص برفض التقرير الفوري في طلب الترخيص؛ تإرجاء الب -

ويهدف هذا اإلجراء إلى تمكين السلطة المختصة بتسليم الرخص من آلية تسمح لها بعدم تسليم إذن قد يعيق تنفيذ  -
 مقتضيات وثائق التعمير المستقبلية ؛

 في الحاالت التالية :في طلبات الرخص  تويمكن إرجاء الب -
 

 ( ؛12.90من القانون رقم  13في المناطق المحددة بهذه الصفة في تصميم التنطيق )المادة  ▪

شهرا على أقصى تقدير(  12أشهر إلى  6في تراب جماعة موضوع قرار القيام بدراسة تصميم تهيئة )من  ▪
 د( ؛12.90من القانون رقم  21)المادة 
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 تيئة أو تصميم التنطيق )تأجيل البالمخصصة لها األراضي غير محددة في تصميم التهإذا كانت األغراض  ▪
 (.12.90من القانون رقم  45لمدة ال تتجاوز سنتين( )المادة 

 

.4.1.VI استرداد الملف من طرف الوكالة الحضرية 

جنة حوله يتم استرداده عندما يتميز المشروع  بخاصيات تقتضي دراسة معمقة أو عند عدم حصول توافق أعضاء الل
 .للجنة رية لدراسته في االجتماع المواليمن طرف الوكالة الحض

 

.2.VI مسطرة المشاريع الكبرى 

 عالوة على مشاريع التجزئات العقارية تخضع لمسطرة المشاريع الكبرى، مشاريع البناء والتهيئة اآلتية : 
 

 المشاريع المزمع إنجازها لفائدة اإلدارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛ -

 ها العموم ؛مشاريع بناء المؤسسات الخاصة ذات االستعمال العمومي أو التي يستعمل -

 التجهيزات التجارية ؛ -

جميع مشاريع بناء المؤسسات ذات الطابع الصناعي بمختلف أصنافها باستثناء مؤسسات الصنف الثالث، المزمع  -
 ؛ 2م 500إنجازها على مساحة إجمالية تقل أو تعادل 

 طوابق عليا( ؛ 3م )طابق سفلي + 13.50جميع المشاريع المتعلقة ببناء العمارات التي يتعدى علوها  -

 جميع مشاريع بناء المجموعات السكنية. -
 

.1.2.VI  دراسة الملفات 

 توجه الملفات، داخل أجل ال يتعدى ثالثة أيام من تاريخ إيداعها بالجماعة : -
 

 إلى الوكالة الحضرية ؛ ▪
إلى المصالح والمؤسسات األخرى المعنية )المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والوقاية المدنية  ▪

 والمصالح المكلفة باالتصاالت، إلخ(. 

 يرفق كل ملف بنسخة من الوصل باإليداع المسلم لصاحب الطلب ؛ -

لجنة  أنظارلحضرية، على أيام من تاريخ تسلمها من طرف الوكالة ا 10قبل عرضها، داخل أجل ال يتعدى  -
يرأسها مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله، تكون الملفات موضوع دراسة قبلية من طرف المصالح والمؤسسات 

 المعنية، كل فيما يخصه ؛

 وتتكون اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء من األعضاء التالية : -
 
 
 

 

 الحضرية ؛المهندس المعماري ممثل الوكالة  ▪
المستشار الجماعي المسؤول عن مصلحة التصاميم يساعده المهندس المعماري أو عند عدم وجوده تقني  ▪

 الجماعة ؛
 المهندس المعماري العامل بقسم التعمير التابع للعمالة أو اإلقليم المعني ؛ ▪

 ممثل عن المصالح والهيئات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي ؛ ▪

 عن مصالح الوقاية المدنية ؛ ممثل ▪

 ممثل عن المصالح المكلفة باالتصاالت. ▪
 

ويجوز للجنة أن تستعين بكل مصلحة أو لجنة أخرى بإمكانها إفادتها برأيها بخصوص بعض الجوانب التقنية  -
جوانب معينة الخاصة بالمشروع. كما يجوز لها استشارة لجنة الجمالية والمآثر التاريخية والمواقع المرتبة، حول 

 من المشروع، وال سيما فيما يتعلق بالمحافظة على التراث المعماري والعمراني.
 

 عند نهاية دراسة المشروع من طرف اللجنة المذكورة أعاله، يمكن مصادفة إحدى الحالتين التاليتين : -
 موافقة اللجنة على المشروع ؛ ▪

 رفض اللجنة للمشروع. ▪
 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

99 

 

.1.1.2.VI الموافقة على المشروع 

 يمكن للجنة في هذه الحالة أن توافق على المشروع :
 سواء بدون بتحفظ ؛ ▪
 أو بتحفظ أو عدة تحفظات. ▪
 

.2.1.2.VI ظ ـالموافقة بدون تحف 

 "غير قابل للتغيير" على الملف ؛ في هذه الحالة يضع ممثل الوكالة الحضرية عبارة  -
 

تسلم الرخصة المطلوبة بعد أن تضع عليه عبارة "غير قابل للتغيير" على يعاد هذا الملف إلى الجماعة التي  -
 وثائق الملف )التصاميم ودفاتر التحمالت...( ؛

 

تبلغ الرخصة إلى عنوان صاحبها. ويتم توجيه نسخة من الملف المرخص الحامل لعبارة "غير قابل للتغيير" إلى  -
 أيام. 7الوكالة الحضرية داخل أجل 

 

.3.1.2.VI الموافقة المشروطة 

يمكن للجنة أن تمنح موافقتها على المشروع مصحوبا بتحفظ أو عدة تحفظات والتي تتكلف اإلدارة الجماعية أو  -
 الوكالة الحضرية بالتحقق من أخذها بعين االعتبار أثناء إنجاز األشغال أو عند معاينتها أو عند تسليمها ؛

 

 المبداة على الوثائق المعنية وكذا في قرار الترخيص ؛يجب تدوين التحفظات  -
 

 في هذه الحالة كذلك يتم إرجاع الملف مؤشر عليه للجماعة قصد تسليم الرخصة. -
 

.2.2.VI رفض المشروع 

في هذه الحالة يتم إرجاع الملف للجماعة التي تبلغ قرار رفض منح الترخيص. ويجب تعليل قرار الرفض حسب  -
 اللجنة ؛خالصات 

 

يمكن لصاحب الطلب سواء التنازل بشكل نهائي عن مشروعه أو تقديم طلب جديد حسب الشكليات المطلوبة مع  -
 ذكر مراجع الملف أو الملفات التي سبق تقديمها ؛

 

في جميع الحاالت، يتم تبليغ بيان الملفات التي تمت دراستها من طرف الجماعة والقرارات التي تم اتخاذها  -
 بشأنها، قصد اإلخبار، إلى عامل العمالة أو اإلقليم المعني.

 
 
 

.3.VI مسطرة األشغال الطفيفة والمنشآت الموسمية أو العرضية 

 تخضع لمسطرة األشغال الطفيفة والمنشآت الموسمية أو العرضية المشاريع التالية : -
 

 المنشآت ذات الطابع الموسمي أو العرضي ؛ ▪
 اإلصالحات ؛ ▪
 المباني القائمة والتي ال يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو تغيير المبنى.تهيئة  ▪

 

ال تعرض المشاريع الخاضعة لهذه المسطرة على رأي الوكالة الحضرية غير أن الجماعات ملزمة شهريا بتوجيه  -
 قائمة الرخص الممنوحة إلى العمالة أو اإلقليم وإلى الوكالة الحضرية.

 

.VII  اآلثار المترتبة عن رخصة البناء 

تسقط رخصة البناء، ضمنية كانت أم صريحة، إذا لم يشرع في األشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها  -
في التصميم المرخص داخل أجل سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين بالنسبة للرخصة 

 الضمنية ؛

 ؛وذلك في احترام تام لآلجال القانونيةرخصة بناء إذا اتضح أنه غير قانوني  يمكن سحب أو إلغاء قرار -

 يتمتع المستفيدون من القرارات القانونية بحقوق مكتسبة ؛ -

 تسلم رخصة البناء مع مراعاة حقوق الغير ؛ -
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 تسلم رخصة البناء مع ضرورة الحصول على الرخص المطلوبة بموجب تشريعات خاصة ؛ -

الشروع في أشغال أسس البناء داخل أجل السنة التي تلي تاريخ تسليم رخصة البناء تحت طائلة سقوط ضرورة  -
 &²الرخصة.

.VIII النصوص المطبقة 
  

.1.VIII النصوص التشريعية 
 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
ا مك( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21 بتاريخ 5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 ؛ هميمتتو ه يريغتم ت
 

يتعلق باختصاصات  (1977فبراير  15) 1397صفر  25بتاريخ  1.75.168بمثابة قانون رقم  ظهير الشريفال -
 ؛ هميمتتو هيريغا تم تمك( 341، الصفحة 1977مارس  16بتاريخ  3359العامل )الجريدة الرسمية عدد 

 

والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية  المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية 22.80القانون رقم  -
( )الجريدة 1980دجنبر  25) 1401صفر  17بتاريخ  1.80.341شريف رقم الظهير ال ه بتنفيذالصادر  والعاديات

 عديله وتتميمه ؛(، كما تم ت73، الصفحة 1981فبراير  18بتاريخ  3564الرسمية عدد 
 

يتعلق  (1984أكتوبر  2) 1405محرم  6صادر في ال 1.84.150معتبر بمثابة قانون رقم الشريف الظهير ال -
، 1984أكتوبر  3بتاريخ  3753)الجريدة الرسمية عدد  باألماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها

 ؛( كما تم تعديلة وتتميمه 386الصفحة 
 

ربيع األول  10بتاريخ  1.03.58شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذالالمتعلق بالولوجيات  10.03القانون رقم  -
 ( ؛498،  الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118)الجريدة الرسمية عدد  (2003ماي  12) 1424

 

 معتبر بمثابة قانون ال (1993سبتمبر  10) 1414 من ربيع األول 22صادر في 1.93.51 ظهير الشريف رقم ال -
 ؛ (481، الصفحة 1993شتنبر  15بتاريخ  4220يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد 

 
 

.2.VIII النصوص التنظيمية 

-90( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12

 

بالموافقة على ضابط البناء  (2002فبراير  22) 1422ذي الحجة  9 الصادر في 2.02.177مرسوم رقم ال -
زالزل وبإحداث المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من ال «R.P.S.2000»زل المسمى المضاد للزال

، الصفحة 2002مارس  21بتاريخ  4988اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل )الجريدة الرسمية عدد 
 ؛ كما تم تغييره وتتميمه( 163

 

( بتحديد كيفيات ممارسة 2004يوليو  2) 1425من جمادى األولى  14الصادر في  2.04.161المرسوم رقم  -
 ( ؛2890، الصفحة 2004يوليو  15بتاريخ  5230ية عدد سلطة الحلول )الجريدة الرسم

 

 20بتاريخ  5284الجريدة الرسمية عدد  ،2004يوليو 15بتاريخ  5230استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد  -
 حول كيفيات ممارسة سلطة الحلول. 2005يناير 

 

.3.VIII اتــالدوري 

دراسة طلبات رخص البناء  المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر 2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية عدد  -
 وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛

 

 المتعلقة بشروط استفادة المشاريع 2003مارس  4بتاريخ   27/3020الدورية الوزرية المشتركة عدد -
 االستثمارية من استثناءات في مجال التعمير ؛
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المتعلقة بنطاق إلزامية رخصة البناء في  1996مارس  28م ت ه م / م ق بتاريخ  398لوزيرية عدد الدورية ا -
 الوسط القروي وشروط تسليمها ؛

 

المتعلقة بمشاريع التجزئات العقارية  2006بتاريخ فاتح نونبر  118/17799الدورية الوزيرة المشتركة عدد   -
 العقارات المزمع القيام بها أمام القصور واإلقامات الملكية.والمجموعات السكنية وتقسيم 
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 رخصة بناء األماكن المخصصة إلقامــــة 

 شعائر الدين اإلسالمي فيـــها  

 الفهــــرس

 

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 
II.  اإلسالمي فيها ؛ تعريف األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين 

III. مضمون المسطرة ؛ 
IV. نطاق التطبيق ؛ 
V.  مسطرة دراسة الطلبات ؛ 
VI.  تدبير األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها ؛ 
VII.  مراقبة المخالفات ؛ 

VIII.  .النصوص المطبقــــــــة 
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I .سطرة نظم للمطار الماإل 

األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها مقتضيات الظهير الشريف المعتبر ينظم بناء المساجد وكل  -
الصادر  29.04كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  1984أكتوبر  2الصادر بتاريخ  1.84.150بمثابة قانون رقم 

 ؛ 1.07.56بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 

لمتعلقة ببناء أو توسيع مساجد أو غيرها من األماكن المخصصة بموجب هذا القانون، أصبحت رخصة البناء ا -
 إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها إلزامية في مجموع التراب الوطني ؛

 

تتولى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إدارة وتسيير المساجد وغيرها من األماكن المخصصة إلقامة شعائر  -
 معمول بها في هذا الميدان.الدين اإلسالمي فيها وفق األنظمة ال

 

IIتعريف األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها . 

األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها، هي األماكن الموجودة أو المزمع تشييدها )مساجد وزوايا 
الدين بها والتي تعتبر وقفا عليهم. وال يمكن أن وأضرحة وملحقاتها( المفتوحة في وجه عامة المسلمين إلقامة شعائر 

 تكون هذه األماكن محل ملكية خاصة.
 

IIIمضمون المسطرة . 

غييره وتتميمه، كما تم ت 1984أكتوبر  2تهدف المسطرة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 
المتعلق  12.90من القانون رقم  40ها في المادة لنظام رخصة البناء كما هو منصوص علي إلى إخضاع إلزامي

 :لبالتعمير
 

 بناء أو توسيع المساجد ؛ -

 بناء كل األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها. -
 

.IV نطاق التطبيق 

المخصصة إلقامة تعتبر رخصة البناء إلزامية في مجموع التراب الوطني بالنسبة لكل مشروع بناء أو توسيع األماكن 
 شعائر الدين اإلسالمي فيها.

 

.V  مسطرة دراسة الطلبات 

.1.V  السلطة المختصة 
 

تسلم رخصة البناء المتعلقة باألماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها من طرف والي الجهة أو  -
 عامل العمالة أو اإلقليم المعني بعد استطالع رأي لجنة تضم :

 

 الوزارات المعنية ؛ممثلي  ▪
 رئيس المجلس اإلقليمي المعني أو من يمثله ؛ ▪
 رئيس المجلس الجماعي المعني أو من يمثله ؛ ▪
 رئيس المجلس العلمي المعني أو من يمثله من أعضاء المجلس ؛ ▪
المسلمين ثالث شخصيات على مستوى العمالة أو اإلقليم المعني المعروفين بعملهم في الميدان الخيري لصالح  ▪

 والذين يتم تعيينهم من قبل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 

 يترأس هذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو من يمثله من أعضاء المجلس المذكور. -
 

.2.V شروط تسليم رخصة البناء 

 اإلسالمي فيها إال إذا :ال يمكن تسليم رخصة البناء المتعلقة باألماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين  -
 
 
 

 

 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ 12.90كانت البناية تستجيب لمقتضيات الباب الثالث من القانون رقم  ▪
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كان صاحب الطلب يملك أو يلتزم ببناء أو اقتناء، قبل االنتهاء من أشغال البناء، عقارات يحبسها على البناء  ▪
 عائداتها لصيانة هذا البناء وأداء أجور المنصبين إلقامة الشعائر الدينية فيها ؛المذكور والتي ستخصص 

كان البناء المراد إقامته مطابقا للبرنامج العام لبناء المساجد ولدفتر الشروط النموذجي المحدد من قبل وزارة  ▪
 األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 

إذا كان طلب بناء األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها صادر من محسنيين، يتعين على هؤالء  -
جمادى األولى  3الصادر بتاريخ  1.58.376أن ينتظموا في جمعية مكونة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

تميمه ووفق النظام األساسي النموذجي ( المنظم لتأسيس الجمعيات كما تم تغييره وت1958نوفمبر  15) 1378
 الموضوع من طرف اإلدارة. 

 

.3.V ستثناء اإل 

ال تطبق الشروط المبينة في النقطة أعاله على األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها إذا كانت سيتم 
 ها من طرف الدولة.ؤبنا
 

.4.V  إيداع الطلب 

 البناء أن يودع ملفا لدى عامل العمالة أو اإلقليم المعني، وذلك وفقا للشروط التالية:يتعين على كل راغب في 
 

 يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية: -
 

رفقة بما يثبت تحبيسها لهذه مشهادة ملكية األرض المزمع البناء فوقها أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها،  -أ
 ة من لدن المالك ؛الغاي

 

تتضمن مذكرة تقديمه والتكلفة بطاقة تقنية موقعة بصفة رسمية حول التصور الخاص بالمشروع  -ب
 التقديرية اإلجمالية لعملية البناء وكذا مدة اإلنجاز ؛

 

 والتي تشتمل على مايلي:الوثائق الهندسية المعمارية المتعلقة بالمشروع  -ج
 

 على األقل ؛ 2000/1تصميم الموقع بمقياس   -أ

 الكثلة ؛تصميم  -ب

 ؛ 100/1تصميم البناء بمقياس ال يقل على  -ج
 مقاطع وواجهات البناية ؛ -د
 تصميم أو تصاميم الخرسانة المسلحة. -ه 

 

تصريح بالشرف يشتمل على اإلسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وصفته وموطنه، ويتضمن التزامه  -د
 بإتمام البناء المزمع إنجازه؛

 

إذا كان نسحتان مشهود بمطابقتهما لألصل من النظام األساسي والنظام الداخلي، وكذا قائمة أعضاء المكتب  -ه 
 طالب رخصة البناء جمعية من الجمعيات.

 

تودع الوثائق المشار إليها أعاله في خمس نسخ، توجه نسخة منها إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة باألوقاف  -
 اإلسالمية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛والشؤون 

يجب أن يرفق الطلب ، في حالة التوسيع أو إعادة التهيئة، عالوة على الوثائق المشار إليها أعاله، بوثيقة رسمية  -
القيام بها أن البناية القائمة يمكنها أن تتحمل التغييرات أو إعادة التهيئة المزمع تثبت يسلمها مكتب دراسات معتمد 

 دون أن تلحق ضررا بالبنايات المجاورة؛

إضافة إلى الوثائق المشار إليها أعاله، بوثيقة تثبت  ،يجب على طالب الرخصة إذا تعلق األمر ببناء مسجد أن يدلي -
ملكية العقارات المراد تحبيسها لفائدة هذا المسجد ليخصص مدخولها لصيانته ودفع أجور القيمين المعينين به 

 ؛ يارسم

 

وإذا تعذر ذلك، يجب أن يوقع الشخص أو الجمعية تعهدا ببناء أو اقتناء العقارات التي ستخصص لنفس الغرض،  -
 وذلك قبل االنتهاء من عملية البناء ؛

 1-84-150تبر بمثابة قانون رقم ـير الشريف المعـمن الظه 4طابقة المنصوص عليها في الفصل ـتسلم شهادة الم -
يم المعني أو أن يفوض له ذلك بعد استطالع رأي لجنة تحدث ـمن طرف عامل العمالة أو اإلقل المشار إليه أعاله 
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ضرية والمصالح الخارجية ـنية والوكالة الحـتألف من ممثلي السلطة اإلدارية المحلية والجماعة المعـلهذا الغرض ت
 مير والوقاية المدنية.ـلألوقاف والشؤون اإلسالمية والتع

المشار  1-84-150المعـتبر بمثابة قانون رقم  المشار إليها في الفصل األول من الظهير الشريفتوضع األماكن  -
ألوقاف ا على شهادة المطابقة المتعلقة بها، رهن تصرف إدارة والتي تم اإلنتهاء من بنائها والحصول  إليه أعاله 

ر يوقع بصورة رسمية من لدن الشخص أو الجمعية التي قامت ، ويثبت ذلك بواسطة محضوالشؤون اإلسالمية
 ؛الشؤون اإلسالميةبالبناء وممثل السلطة اإلدارية المحلية ومندوب 

في بناء أحد األماكن المخصصة  يحدد النظام األساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون -
وتبرم اإلتفاقية المشار إليها في الفقرة . وقاف والشؤون اإلسالميةألا يرين اإلسالمي، بقرار لوزدامة شعائر الإلق

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والجمعية المعنية بعد استشارة الفصل األول المذكور أعاله، بين الثانية من 
 السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.

، المشار إليه أعاله  1-84-150مكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  4من الفصل  2تطبيقا للفقرة  -
ملكة من اجل إيداع األموال التي تم جمعها بقرار مشترك متحدد كيفيات فتح حسابات اإليداع لدى الخزينة العامة لل
 لمالية.لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية والوزير المكلف با

ال تطبق أحكام هذا المرسوم على بناء القاعات المعدة للصالة والمرخص بها بصفة قانونية داخل المحالت  -
 العمومية أو الخصوصية.

 

.5.V مراقبة المطابقة    

بالعقارات يتم التحقق من مطابقة األبنية المقامة لمقتضيات رخصة البناء وكذا من استيفائها للشروط المتعلقة  -
 المحبسة على البناء المذكور من طرف عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه ؛

 

وتتم هذه المعاينة بعد انتهاء األشغال وقبل افتتاح هذه األماكن إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها. ويترتب عن هذه  -
 المعاينة، إن اقتضى الحال، تسليم شهادة المطابقة.

 

.VI   تدبير األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها 

 تولى تدبير األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها :ت
 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وفق الشروط المحددة في األنظمة الجاري بها العمل ؛ -
 

إن اقتضى الحال، جمعيات المحسنيين أو كل جمعية مكونة بصفة قانونية، وذلك وفق اتفاقية مبرمة مع وزارة  -
 األوقاف والشؤون اإلسالمية، بعد تسليم شهادة المطابقة واستطالع رأي اإلدارات المعنية. 

 

.VII مراقبة المخالفات 
.1.VII طبيعة المخالفات 

 

 يعتبر مخالفة :
 

 ببناء مبنى مخصص إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيه دون الحصول على رخصة للقيام بذلك ؛القيام  -

 تسليم رخصة البناء من طرف سلطة أخرى غير الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم ؛ -

 عدم احترام شروط إيداع طلب الحصول على رخصة البناء ؛ -

 المتعلق بالتعمير.عدم احترام المشروع لمقتضيات القانون  -
 
 
 

.2.VII  العقوبات 

المتعلق  12.90تعاقب المخالفات المذكورة أعاله، بالغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم  -
 بالتعمير ؛

 يأمر عامل العمالة أو اإلقليم فورا بوقف األشغال أو بهدم األبنية موضوع المخالفة ؛ -

 تكون التكاليف المترتبة عن عملية الهدم على نفقة المخالف.  -
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.VIII النصوص المطبقة 
  

.1.VIII النصوص التشريعية 
 

يتعلق  (1984أكتوبر  2) 1405محرم  6صادر في ال 1.84.150معتبر بمثابة قانون رقم الشريف الظهير ال -
، 1984أكتوبر  3بتاريخ  3753)الجريدة الرسمية عدد  باألماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها

 ؛(، كما تم تعديلة وتتميمه 386الصفحة 
 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال هصادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
كما  ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21 بتاريخ 5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 ؛ يمهوتتم ه يريغتتم 
 

( 1971أكتوبر  12) 1391من شعبان  21المتعلق باإلحسان العمومي الصادر بتاريخ  04.71القانون رقم  -
 (.1971أكتوبر  20بتاريخ  3077)الجريدة الرسمية عدد

 

.2.VIII النصوص التنظيمية 

 12.90( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد 

 

( يقضي بتطبيق أحكام الظهير الشريف 2008يوليوز  9) 1429من رجب  5الصادر في  2.08.74المرسوم رقم  -
( المتعلق باألماكن المخصصة 1984أكتوبر  2) 1405محرم  6الصادر في  1.84.150ن رقم المعتبر بمثابة قانو

  إلقامة شعائر الدين اإلسالمي فيها كما تم تغييره وتتميمه.
  

 
 
 

 

 اإلذن بإحــداث تجزئــة عقاريــة 
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I .سطرة نظم للمطار الماإل 

 تجزئة عقارية خصوصا المقتضيات التالية :في القيام بإحدات الخاص باإلذن  يحدد النظام القانوني
 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم  25.90( من القانون رقم 48إلى  1الباب األول )المواد  -
 ؛( 1992نيو يو 17) 1412من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.7شريف رقم الظهير ه البتنفيذالصادر  العقارات

 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
 ( كما تم تعديله وتتميمه ؛2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 

( لتطبيق 1993أكتوبر  12) 1414من ربيع اآلخر  25صادر في  2.92.833الباب األول من المرسوم رقم  -
 المذكور ؛ 25.90نون رقم القا

 

 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ؛ 1.60.063شريف رقم الظهير ال -
 

 الفهـــرس

 
 

I. سطــرة ؛  نظم للمطار الم اإل 

II.  تعريف اإلذن بإحداث تجزئة عقارية ؛ 
III.   نطاق التطبيــق ؛ 
IV.  السلطة المختصة ؛ 
V. شروط قبول وتسليم اإلذن بإحداث تجزئة عقارية ؛ 
VI. مسطرة دراسة الملفات ؛  
VII.  تجهيز التجزئـــة ؛ 
VIII.  إيداع الملف بعد الموافقة عليه  في المحافظة العقارية ؛ 
IX.  إبرام العقـــود ؛ 
X.   أحكام خاصة بالبنايات المقامة في التجزئات العقارية  ؛ 

XI.  نظام األجزاء المشتركة و اإلشهار ؛ 
XII.  اآلثار المترتبة عن اإلذن بإحداث التجزئة العقارية ؛ 

XIII.   .النصوص المطبقـــة 
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المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات  2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية الوزيرية عدد  -
 رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

 

IIتعريف اإلذن بإحداث تجزئة عقارية . 

 يمكن تعريف التجزئة العقارية حسب نطاق تطبيق رخصة التجزيء :
 
 

 25.90القانون رقم 
 

يعتبر تجزئة عقارية، تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو اإليجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر مخصصة 
كانت مساحة البقع التي  ياحي أو تجاري أو حرفي وذلك مهماأو سإلقامة مبان لغرض السكنى أو لغرض صناعي 

 يتكون منها العقار المراد تجزئته.
 

 1.60.063الظهير الشريف رقم 
 

المذكور أعاله، يخضع إحداث التجزئة العقارية أو توسيع نطاقها داخل  25.90استثناء لمقتضيات القانون رقم  -
من الظهير الشريف رقم  9العمارات القروية المزودة بتصميم تنمية مصادق عليه، لمقتضيات خاصة )المادة 

 ( ؛ 1.60.063
 

األمالك العقارية إلى قطعتين أو عدة قطع لتبنى عليها عمارات للسكنى أو يعتبر تجزئة عقارية كل تقسيم ملك من  -
ها إما دفعة واحدة وإما الواحدة بعد األخرى ويشترط أن ال تكون ؤللصناعة أو للتجارة ثم بيع هذه القطع أو كرا

   (.  1960يونيه  25من الظهير الشريف بتاريخ  10)المادة  2م  2500مساحة أي من القطع أقل من 
 

IIIنطاق التطبيق . 

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تعتبر رخصة 25.90حسب مقتضيات القانون رقم 
إلزامية في مجموع التراب الوطني باستثناء التجمعات القروية المزودة بتصميم تنمية  البناء في التجزئات العقارية

 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. 1960يونيه  25مصادق عليه بموجب الظهير الشريف بتاريخ 
 

.IV السلطة المختصة 
.1.IV المبدأ العام 

 

اختصاص رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد يعتبر تسليم اإلذن بإحداث التجزئة العقارية من  -
 فوق ترابها مشروع التجزئة المراد القيام به ؛

 
 
 
 

ال يسلم اإلذن بإحداث التجزئة العقارية إال إذا كانت تتوافر فيها الشروط المقررة في النصوص التشريعية  -
والتنطيق وبعد الحصول على األذون واآلراء المقررة في والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة تصاميم التهيئة 

 (.25.90من القانون رقم  6التشريع الجاري به العمل )المادة 
 

.2.IV ستثناءاإل 

إذا كان المشروع يوجد فوق تراب جماعتين أو عدة جماعات تابعة  يسلم اإلذن بإحداث التجزئة عامل العمالة أو اإلقليم
وذلك بتنسيق مع رؤساء الجماعات المعنية أومن طرف الوالي إذا كان المشروع يوجد فوق  لنفس العمالة أو اإلقليم 

 تراب جماعات تابعة لعدة عماالت أو أقاليم. 
 

.V شروط قبول وتسليم اإلذن بإحداث تجزئة عقارية 
 

.1.V شروط قبول طلب اإلذن بإحداث تجزئة عقارية 
 

V.1.1 عقار محفظ أو في طور التحفيظ . 
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 يتعين أن يكون العقار المراد تجزئته : -
 

 محفظا ؛ ▪
 أو في طور التحفيظ. ▪

 

أن يكون أجل إيداع التعرضات من طرف المعنيين باألمر قد انقضى دون أن يتم تقديم   يجب في الحالة الثانية، -
 أي تعرض على ذلك.

 
 

يتعين على صاحب الشأن أن يودع لدى الجماعة المعنية ملفا يتضمن جميع الوثائق المطلوبة طبقا ألحكام  -
المرسوم الصادر لتطبيقه والدورية عدد و 25.90النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل )القانون رقم 

1500/2000 .) 
 

.2.1.V إيداع ملف كامل 

 فيما يخص هذا الباب، تم اعتماد المرونة الالزمة.
 

.1.2.1.V مذكرة المعلومات 

 قبل إيداع طلبه يمكن للمجزئ :
 
 

 االستفسار عن االستعمال المخصص له عقاره بموجب وثائق التعمير الجاري بها العمل ؛ -
 

الحصول على هذه المعلومات لدى الوكالة الحضرية التي تسلم لذلك مذكرة معلومات إدارية يتم وضعها بناء على  -
المعطيات المقدمة من طرف الطالب. وتحدد مدة صالحية مذكرة المعلومات المذكورة في ستة أشهر عندما تكون 

 وثيقة التعمير المعنية في طور الدراسة أو المصادقة ؛
 

 إلى طبيعة البرنامج المزمع القيام، إن اقتضى الحال. اإلشارة  -

 

.2.2.1.V تكوين الملف 

 يمكن في هذا الشأن مصادفة حالتين :
 

 حالة تجزئة عقارية يراد إحداثها داخل تجمع عمراني قروي مزود بتصميم تنمية مصادق عليه ؛ -
 
 
 

 العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية مصادق عليه.حالة تجزئة عقارية يراد إحداثها خارج التجمعات  -
 
 

 : * التجزئة العقارية المراد إحداثها داخل تجمع عمراني قروي مزود بتصميم تنمية مصادق عليه
 
 

 

في هذه الحالة، يجب أن يتضمن طلب رخصة إحداث التجزئة العقارية الذي يوجه، في نظيرين، إلى رئيس المجلس 
 الوثائق التالية :الجماعي 

 

 شهادة ملكية البقعة األرضية المعنية ؛ -أ
 

 مذكرة المعلومات مسلمة من طرف الوكالة الحضرية ؛ -ب
 

 ما يلي :هذا التصميم يبين بوضوح موقع األرض في التجمع العمراني ويتضمن  1500/1تصميم بمقياس  -ج
 

 تخطيط الطرق المخصصة للسير العمومي ؛ ▪
 الفارغة ؛المساحات  ▪
 حدود كل بقعة ؛ ▪
 تخطيط المنشآت المعدة للتطهير، إن اقتضى الحال. ▪

 

 دفتر التحمالت الذي يحدد : -د
 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

111 

 

 شروط البيع ؛ ▪
 التزامات كل من المجزئ والمستفيدين فيما يتعلق بإنجاز مختلف تجهيزات التجزئة العقارية ؛ ▪
ابطة تصميم التنمية )فيما ضات الخاصة به والمنصوص عليها في نوع البناء مع التذكير بالمقتضي ▪

الوقاية وعة بها التجزئة( وضابطة البناء )فيما يتعلق بقواعد الصحة والنظافة ـلق بالمنطقة الواقـيتع
 وباقي االرتفاقات األخرى(.

 

 : المزودة بتصميم تنمية مصادق عليه* التجزئة العقارية المراد إحداثها خارج التجمعات العمرانية القروية 

 يدلي صاحب التجزئة بالوثائق التالية :
 

 : منذ البداية
 طلب، في نظيرين، يحمل توقيع صاحب الطلب )يسلم المطبوع من طرف الجماعة(. يجب أن يوقع هذا  -أ

 الطلب كذلك من طرف المالك إذا قدم الطلب شخص آخر غيره ؛
 

طرف الوكالة الحضرية، بالنسبة للمشاريع الخاضعة لمسطرة المشاريع مذكرة المعلومات، مسلمة من  -أ
 الكبرى؛

 

 جذاذة تعريف، في نظيرين، تحمل توقيعا مصححا لصاحب الطلب )مطبوع يسلم من طرف الجماعة( ؛ -ج
 

مديرية جذاذة بيانية، في ثالث نظائر)مطبوع يسلم من طرف الجماعة ويضم المعطيات المطلوبة من طرف  -د
 اإلحصاء( تمأل من طرف صاحب المشروع ؛

 

شهادة مسلمة من المحافظة على األمالك العقارية تثبت أن العقار المراد تجزئته محفظ أو في طور التحفيظ، وفي  -ه 
هذه الحالة األخيرة، يجب أن يكون األجل المحدد إليداع التعرضات قد انقضى دون أن يتم تقديم أي تعرض 

 فق هذه الشهادة بتصميم تعين فيه حدود العقار المراد تجزئته ؛على ذلك، وتر
 

تصميم، في ثالثة نظائر، مسلم من مصلحة المسح الطبوغرافي يمكن من تحديد موقع التجزئة العقارية بالنسبة  -و
 500/1للملكيات المجاورة والبنايات العمومية والمحالت التجارية والمدارس أو رسم طبوغرافي محرر بمقياس 

 هكتارا(، يبين على الخصوص : 25إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على  1000/1)أو 
 
 
 
 

 حدود األرض مع أرقام األنصاب والرسوم العقارية لألراضي المجاورة ؛ ▪
 المسافات الفاصلة بين األنصاب ؛ ▪

 النقط المضلعة ومنحنيات المستوى ؛ ▪

 وجدت.األغراس واألبنية القائمة، إن  ▪
 

 المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة وتتضمن ما يلي : -ز
 

يحرر على أساس الرسم  1000/1أو  500/1رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس   -أ
 ن :ـالطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويبي

 
 

 جوانب المشروع الرئيسة ؛ ▪
 جوانب المداخل ؛ ▪
جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرق وجوانب مخطط وعرض الطرق مع  ▪

 األرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها ؛
 الطرق والمساحات الخاضعة لتناسق معماري ما ؛ ▪
حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصال ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز قطاعا  ▪

 قطع وأبعادها ؛قطاعا، وكذا مساحات هذه ال
المواقع المخصصة للتجهيزات التعليمية والصحية والرياضية وللتجهيزات الثقافية والدينية  ▪

 واإلدارية والتجارية والخدماتية ؛
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 المواضع المخصصة للمساحات الخضراء ونوع األغراس المقرر إحداثها ؛ ▪
المجاورة، وإن اقتضى الحال، بالمنطقة وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزئات  ▪

 الواقعة بالقرب من التجزئات المرتقب إنجازها وفقا لبيانات تصميم تهيئة المنطقة المذكورة.
 

يتضمن بيان وجهة األرض والطرق  5000/1أو  2000/1تصميم موقع القطعة المعنية بمقياس  -ب
 تحديد موقعها ؛ الموصلة إليها مع اإلشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من

 

 دفتر التحمالت يبين ما يلي : -ح

تصاميم وأنظمة مختلف أنواع اإلرتفاقات التي تثقل العقار وال سيما تلك المفروضة بموجب ال ▪
كنوع المباني المراد إنجازها واألغراس المراد الحفاظ عليها أو إحداثها، ومناطق االرتداد التهيئة 

االرتفاقات المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالمحافظة على المباني الواجب احترامها وكذا 
 التاريخية والمواقع الطبيعية ؛

 عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المخصصة له ؛ ▪
 حجم المباني المراد إنجازها ؛ ▪
 ؛ية وكذا مساحتهاالعامة والجماع تالمواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزا ▪
الطرق )األزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات...( والمساحات الحرة المغروسة التي  ▪

 يتولى المجزئ إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء األخرى التي يتحملها ؛
 الطرق والمساحات الفارغة التي تتولى الجماعة المحلية إنجازها وتهيئتها ؛ ▪
 الحال، شروط إنجاز حفر التصريف.وإن اقتضى  ▪

 

( نظائر والتي  8المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات : تتمثل في ثمانية ) -ط
 تتضمن فقط :

نقط وصل التجزئة بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء   ▪
 الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها ؛

 ( ؛2نقط وصل التجزئة بالشبكة العامة لالتصاالت، إذا اقتضى الحال ذلك) ▪
 مواضع نافورات المياه، إن اقتضى الحال ذلك ؛ ▪

 نسختين من العقدة المبرمة مع كل من المهنيين المتدخلين في المشروع. -ي

 

 

 الجماعة :قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وبطلب من يمكن * 

 المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة : -أ
وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق المثقلة  ▪

 بارتفاق التناسق المعماري ؛

 .على األقل، إن اقتضى الحال ذلك 50/1رسوم المنشآت بمقياس  ▪
 

 الفنية التكميلية :المستندات  -ب
 

تحرر على أساس الرسم  1000/1أو  500/1رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس  (1
 الطبوغرافي وتتضمن :

 الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء واإلنارة العمومية ؛ ▪
 مخطط شبكة صرف المياه المستعملة ؛ ▪
 تموضع المنشآت الخاصة ؛ ▪
 التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة.وصل كل  بقعة من بقع  ▪

 

( المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء )قطع جميع القنوات مع إثبات صحة 2
الحسابات(. ويجب أن تنجز هذه المقاطع بمقاييس مالئمة تيسر قراءة جيدة للرسوم وفهمها سواء فيما 

 يخص االرتفاع أو الطول ؛ 
 

اطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها واألجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير ( المق3
 هام )منحدر( مع بيان بوجه خاص :
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 عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات ؛ ▪
 مواضع مختلف القنوات التحت أرضية. ▪

 

 قراءة الرسوم وفهمها.ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة بمقاييس مالئمة تيسر 
 

 إن اقتضى الحال ذلك. 50/1( رسوم المنشآت بمقياس ال يقل عن 4
 

.2.V شروط تسليم اإلذن بإحداث تجزئة عقارية 

.1.2.V المطابقة مع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

يستجيب لألحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها يسلم اإلذن بإحداث التجزئة العقارية إذا كان مشروع التجزئة  -
 العمل خصوصا مقتضيات وثائق التعمير )تصميم التنطيق وتصميم التهيئة( ؛

 

يسلم اإلذن بإحداث التجزئة العقارية شريطة أن يحصل المجزئ على األذون األخرى المنصوص عليها في  -
( وبعد الحصول على آراء وتأشيرات الجهات األخرى نصوص خاصة )المآثر التاريخية والملك العام للدولة...

 المنصوص عليها في األنظمة الجاري بها العمل.
 

.2.2.V إلزامية االستعانة بالمهنيين 

.1.2.2.V مهام المهندس المعماري 

من  13)المادة تعتبر االستعانة بمهندس معماري حر مسجل في جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية إلزامية 
 ( وذلك بغرض :25.90القانون رقم 

 

 وضع التصور المعماري لمشروع التجزئة )مكونات التجزئة واندماجها في المنطقة التي يتواجد فيها( ؛ -

 وضع المستندات المتعلقة بمشروع التجزئة من الوجهة المعمارية ؛ -

االرتفاقات التي تثقل العقار وشروط إعداد دفتر الشروط الذي يجب أن يبين على الخصوص مختلف أنواع  -
 إنجاز البنايات والتجهيزات.

 
 

.2.2.2.V   مهام المهندس المساح الطبوغرافي 

تعتبر االستعانة بمهندس مساح طبوغرافي إلزامية لوضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على  -
 ( ؛25.90من القانون رقم  14المعمارية )المادة أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة 

يتعين أن يكون الرسم الطبوغرافي محررا على أساس النقط المحسوبة للعقار المراد تجزئته كما هي محددة في  -
 (.25.90من القانون رقم  16التصميم العقاري وموقعا من طرف المهندس المساح الطبوغرافي )المادة 

 

.3.2.2.V  المختص  مهام المهندس 

تعتبر االستعانة بمهندس مختص إلزامية لوضع وإمضاء المستندات الفنية والتصاميم والدراسات المتعلقة بإنجاز 
 (. 25.90من القانون رقم  15الطرق ووسائل الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء )المادة 

 

.4.2.2.V تنسيق أشغال التجزئة العقارية 

، يتعين على المجزئ أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا 25.90من القانون رقم  17طبقا لمقتضيات المادة 

 أو مهندسا مساحا طبوغرافيا للقيام بمهمة تنسيق أشغال التجزئة والحرص على حسن إنجازها.

 

.3.2.V التنصيص على التجهيزات الواجب إحداثها 

 أدناه(. VII)أنظر 
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. VI مسطرة دراسة الملفات 

 توجه ملفات طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية داخل أجل ثالثة أيام من إيداعها بمقر الجماعة إلى : -
 

 الوكالة الحضرية ؛ ▪
الماء والكهرباء والوقاية المدنية ومصالح باقي الهيئات والمصالح المعنية )المصالح المكلفة بتوزيع  ▪

 االتصاالت ...الخ(.
 

 يسلم وصل بالتسلم لمودع الطلب ويرفق الملف بنسخة من هذا الوصل. -
 

.1. VI تأليف اللجنة 

 تتكون اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية من األعضاء التالية : -
 

 الوكالة الحضرية ؛المهندس المعماري ممثل  ▪
 ممثل قسم التعمير للعمالة أو اإلقليم ؛ ▪

المستشار الجماعي المسؤول عن مصلحة التصاميم يساعده المهندس المعماري الذي يعمل بقسم التعمير  ▪
 للعمالة أو اإلقليم المعني ؛

 ممثل المصالح أو الهيئات المكلفة بالصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء ؛ ▪

 المدنية ؛ ممثل الوقاية ▪

 ممثل الهيئة المكلفة باالتصاالت. ▪
 

يمكن للجنة أن تستشير كل مصلحة أو لجنة من شأنها أن تستنير برأيها حول نقط تقنية تتعلق بالمشروع. كما يمكن  -
الملحق رقم للجنة المكلفة بدراسة الملفات أن تستطلع رأي لجنة الجمالية والمآثر التاريخية والمواقع المرتبة )أنظر 

( حول جوانب خاصة للمشروع خصوص ما يتعلق بالمحافظة على التراث المعماري 2000/1500للدورية عدد  7
 والعمراني.

 

 

.2. VI دراسة الملفات من طرف اللجنة 

( 2تخضع دراسة ملفات طلبات إحداث التجزئات العقارية لمسطرة المشاريع الكبرى )أنظر الملحق رقم  -
دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات  المتعلقة بمساطر 2000/1500عليها في الدورية عدد المنصوص 

 العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
 

( تهم الدراسة كذلك الجودة المعمارية 1عالوة عن النقط المتعلقة بمسطرة المشاريع الصغرى )أنظر الملحق رقم  -
 للمشروع ؛

 

 نهاية دراسة الملف من طرف اللجنة السالفة الذكر يمكن مصادفة حالتين اثنتين :عند  -
 

 موافقة اللجنة على المشروع ؛ ▪
 رفض اللجنة للمشروع. ▪

 

.1.2. VI موافقة اللجنة على المشروع 

 في هذه الحالة يمكن للجنة أن تصدر موافقتها على المشروع :
 

 بدون تحفظ ؛ ▪
 تحفظات.أو مع تحفظ أو عدة  ▪

 

.1.1.2. VI موافقة اللجنة على المشروع بدون تحفظ 

 في هذه الحالة يضع ممثل الوكالة الحضرية عبارة "الموافقة" على وثائق الملف ؛ -
 

يعاد هذا الملف للجماعة التي تسلم اإلذن المطلوب بعد وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على وثائق الملف  -
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 )التصاميم ودفتر الشروط ...( ؛
 

يبلغ هذا اإلذن إلى عنوان طالبه. وتبعث نسخة من الملف المرخص له الحامل لعبارة "غير قابل للتغيير" داخل أجل  -
 الحضرية. ( أيام إلى الوكالة7سبعة )

 

.2.1.2.VI موافقة اللجنة على المشروع مع إبداء تحفظ أو عدة تحفظات 

يمكن للجنة المكلفة بدراسة ملف طلب اإلذن بإحداث التجزئة العقارية أن تعطي رأيها بالموافقة على المشروع مع  -
أكد من أخذها بعين االعتبار إبداء تحفظ أو عدة تحفظات التي تتكلف اإلدارة الجماعية أو الوكالة الحضرية من الت

 خالل تنفيذ األشغال أو معاينتها أو االنتهاء منها ؛
 

 يتعين تقييد التحفظات المبداة في الوثائق المعنية وإدراجها في قرار الترخيص ؛ -
 

 في هذه الحالة كذلك، يتم التأشير على الملف ويعاد إلى الجماعة لتسليم اإلذن. -
 

.2.2.VI حالة رفض اللجنة للمشروع 

يتم إرجاع الملف للجماعة التي تبلغ لصاحب الطلب قرار رفض اللجنة للمشروع.  ،في حالة رفض اللجنة للمشروع -
 ويجب أن يكون هذا الرفض معلال حسب خالصات اللجنة ؛

 

سب الشروط يمكن لصاحب الطلب في هذه الحالة إما التخلي بشكل نهائي عن مشروعه أو تقديم طلب جديد ح -
 المطلوبة، مع اإلشارة إلى مرجع الملف أو الملفات التي تم إيداعها سابقا ؛

 

في جميع الحاالت، توجه قائمة بالملفات التي تمت دراستها من طرف الجماعة تبين فيها القرارات المتخذة ورأي  -
 كل مصلحة بشأنها إلى عامل العمالة أو اإلقليم المعني.

 
 

.VII تجهيز التجزئة 
   

.1.VII األشغال المنجزة كليا 
 

.1.1.VII القاعدة العامة 
 

 يتعين على المجزئ االلتزام بإنجاز ما يلي  :
 

 أشغال التجهيز التالية :

 إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات ؛ -

 توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة ؛ -

 المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والمالعب ؛تهيئة المساحات غير  -

 وصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسة ؛ -

 وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ؛ -

كانت األرض المراد تجزئتها مجاورة إقامة الطرق ووسائل اإليصال الكفيلة بتيسير النفوذ إلى شاطئ البحر إذا  -
 للملك العام البحري ؛

 إقامة الخطوط الالزمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة لالتصاالت بالنسبة لبعض التجزئات. -
 

 المساحات المخصصة :
 

فرن للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة )مركز تجاري وحمام و -
 ومدرسة ومستوصف...( ؛

من القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والتي تعطي لإلدارة،  62للمالعب الرياضية طبقا ألحكام المادة  -
 حسب أهمية التجزئة، إمكانية اشتراط منح اإلذن بإحداث التجزئة بتخصيص مساحات لألنشطة الرياضية.

 

.2.1.VII ستثناءاإل 

يمكن في حاالت استثنائية، للسلطة الجماعية أن تقوم باستثناء بعض التجهيزات الواجب إنجازها إلزاما في مشروع  -
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 ( ؛25.90من القانون رقم  21التجزئة )المادة 
 

يسلم هذا االستثناء بعد موافقة اإلدارة المعنية )مصالح الصحة العامة(، وفي الحاالت المعينة التي ال يمكن فيها  -
 از األشغال :إنج

 

 

 إما ألسباب تقنية )غياب الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء( ؛ ▪
 وإما ألسباب تتعلق بالموقع الجغرافي للتجزئة )منطقة جبلية، منطقة صحراوية...( ؛ ▪

 بيرة مخصصة للسكن(.)بقع ذات مساحة ك لعقار المراد تجزئتهوإما ألسباب تتعلق بالغرض المخصص له ا ▪
 

.2. VII .إنجاز بعض التجهيزات من طرف صاحب التجزئة محل الجماعة 

بناء على اتفاق يبرمه مع الجماعة يمكن للمجزئ أن يحل محل الجماعة في إنجاز بعض الطرق والشبكات األخرى  -
 ؛

تستفيد من تلك التجهيزات، التي مالكي األراضي في هذه الحالة، يتم تعويض المبالغ الناتجة عن تكلفة األشغال من  -
 .وفق األساليب المقررة لتحصيل الرسم تحصيلها من مالكي األراضي المعنيين  تتولى الجماعة

 

.3. VII  تسليم أشغال تجهيز التجزئة 

يصرح المجزئ بذلك إلى الجماعة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلذن فور انتهاء أشغال تجهيز التجزئة،  -
 بالتسلم أو يودعه بمقر الجماعة مقابل وصل بالتسلم ؛

 
 

ويتعين على الجماعة أن تخبر في الحال المصالح المكلفة باالتصاالت قصد التحقق من أن أشغال ربط التجزئة  -
 بشبكة االتصاالت قد تم إنجازها كما يجب ؛

 

 يتم تبعا لهذا التصريح القيام بتسلم مؤقت وتسلم نهائي. -
 

.1.3. VII تـالتسلم المؤق  

 
.1.1.3. VII غرض التسلم المؤقت 

 

إلدارة الجماعية من التحقق من أن أشغال التجهيز قد تم إنجازها كما هو منصوص عليه في ليمكن التسلم المؤقت 
 المشروع المأذون به.

 

.2.1.3. VII .آجال التسلم المؤقت 

 يوما من تاريخ التصريح بانتهاء أشغال التجهيز. 45اخل أجل ديتم التسلم المؤقت 
 

.3.1.3. VII لجنة التسلم المؤقت 

 يتم التسلم المؤقت من قبل لجنة تضم األعضاء التالية : -
 

 ممثل مجلس الجماعة، رئيسا ؛ ▪
 المهندس المعماري للعمالة أو اإلقليم ؛المهندس المعماري المزاول عمله بالجماعة أو  ▪

 المهندس المختص المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو اإلقليم ؛  ▪

 ممثل السلطة اإلدارية المعنية ؛ ▪

 ممثل الوكالة الحضرية ؛ ▪

 ممثل مصالح المحافظة العقارية واألشغال الطبوغرافية المعنية ؛ ▪

شروع التجزئة المراد إنجازه يقع بجانب الملك العام البحري أو ممثل مصالح وزارة التجهيز إذا كان م ▪
 بجانب طرق المواصالت البرية غير الطرق الجماعية ؛

 ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء. ▪
 

 يمكن كذلك استدعاء : -
 

 العامة لالتصاالت ؛ممثل الهيئة أو الهيئات المكلفة باالتصاالت عندما تكون التجزئة مرتبطة بالشبكة  ▪
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ممثل المصالح الجهوية لوزارة الثقافة عندما يكون للتجزئة تأثير على المباني التاريخية والمواقع  ▪
 ة الواقعة بالقرب منها.رتبالطبيعية أو الم

 

.4.1.3. VII التجزئات المتواجدة في جماعتين أو عدة جماعات 
 

 جماعتين أو عدة جماعات، تضم اللجنة :إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في  -
 ممثل كل مجلس من المجالس المعنية ؛ ▪
 المهندس المعماري أو المهندس المختص المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة ؛ ▪

وإن اقتضى الحال، المهندس المعماري والمهندس المختص المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات  ▪
 .المذكورة 

 في هذه الحالة تعود رئاسة اللجنة المكلفة بتسلم األشغال لممثل السلطة اإلدارية التي سلمت اإلذن بإحداث التجزئة. -
  

.5.1.3. VII محضر التسلم المؤقت 
 

تكون أشغال لجنة التسلم المؤقت موضوع محضر إذا تم إنجاز األشغال كما هو منصوص عليه في الوثائق  -
إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة األشغال لما تم التنصيص عليه في الوثائق المذكورة تقوم المرخصة. وفي حالة ما 

 ؛ تضمن إثبات هذه الحالةوثيقة المعاينة بتحرير 
 
 

يجب على صاحب التجزئة بعد تبليغه وثيقة إثبات الحالة المعاينة القيام بتسوية الوضعية القائمة داخل األجل  -
 القيام بذلك تتولى السلطة المحلية على نفقة مالك األرض بإنجاز األشغال التكميلية ؛المحدد. و في حالة عدم 

يتوقف التسلم المؤقت على مراقبة إضافية تقوم بها مصالح االتصاالت إذا تعلق األمر بتجزئات ينص اإلذن  -
 بإحداثها على إقامة الخطوط الالزمة لوصل بقعها بشبكة االتصاالت ؛

 بهذا التحقق داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التصريح بانتهاء األشغال. يجب أن يتم القيام  -
 

.2.3.VII التسلم النهائي لألشغال 

.1.2.3.VII الهدف من التسلم النهائي لألشغال 
 

 يهدف التسلم النهائي إلى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات ال يشوبها أي عيب ؛ -
 

لتنفيذ أثناءالتسلم النهائي، يطلب من صاحب التجزئة اتخاذ التدابير في ا خلص هذا التحقق إلى وجود عيوب إذا -
 الالزمة لتدارك ذلك.

 

.2.2.3.VII آجال القيام بالتسلم النهائي لألشغال 

 يتم القيام بالتسلم النهائي ألشغال التجزئة بعد مرور سنة عن تاريخ التسلم المؤقت.
 

.3.2.3.VII شهادة التسلم النهائي لألشغال 

 .يترتب عن التسلم النهائي لألشغال شهادة يمنحها رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة اللجنة المشار إليها أعاله 
 وتثبت شهادة التسلم النهائي أن أشغال التجزئة )الطرق ومختلف الشبكات( توجد في حالة سليمة.

 

.4.2.3.VII  تسليم التجهيزات للجماعة 

يشترط تسليم شهادة التسلم النهائي لألشغال بإلحاق المجزئ لطرق التجزئة وشبكات الماء والصرف الصحي  -

  ؛ والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة باألمالك العامة للجماعة الحضرية أو القروية

محل محضر يوقعه كل من رئيس أو رؤساء  بالملك العام الجماعييكون تسليم التجهيزات المذكورة وإلحاقها  -
 المجالس المعنيين والمجزئ ؛

يمكن هذا المحضر من قيد التجهيزات المسلمة باسم الجماعة في الصك العقاري األصلي للعقار موضوع  -
 التجزئة.
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.4.VII أشغال التجزئة المنجزة موزعة على أقساط 

من القانون  37التجزئة أن يقوم بإنجاز أشغال تجهيز تجزئته على أقساط متتالية )المادة لصاحب يمكن أن يؤذن  -
 ( ؛25.90رقم 

 للحصول على إذن بذلك، يتعين على صاحب التجزئة أن يضيف إلى طلبه : -
 

برنامج بيان تقسيط إنجاز األشغال وتقدير تكلفتها وكذا تعيين البقع األرضية التي سيطلب صاحب  ▪
 التجزئة أن يؤذن له ببيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط األشغال ؛

 

عليه يتضمن معلومات حول طريقة تمويل أقساط األشغال والضمانات التي ينوي  اتصريحا مصادق ▪
 المجزئ تقديمها لضمان تمويل األشغال )كفاالت شخصية أو كفاالت بنكية أو رهون(.

 

 انتهاء كل قسط من أقساط األشغال.عند  التسلم المؤقتيتم  -

 يرفق محضر التسلم المؤقت بشهادة من رئيس المجلس الجماعي تبين البقع األرضية التي يمكن بيعها أو إيجارها -
 ؛

 
 

 

 بعد مضي : التسلم النهائيويتم  -
 سنة على تحرير محضر التسلم المِؤقت المتعلق بأشغال القسط األخير ؛ ▪

 سنة من التسلم المؤقت لمجموع األشغال.  ▪
 

.5.VII  أشغال التجزئة المنجزة قطاعيا 

يجوز لصاحب التجزئة أن يقوم بإنجاز أشغال التجزئة مقسمة إلى عدة قطاعات. وفي هذه الحالة يجب التنصيص على 
 (. 25.90من القانون رقم  10ذلك في اإلذن بإحداث التجزئة )المادة 

 

.VIII إيداع الملف بعد الموافقة عليه في المحافظة العقارية 

.1.VIII  اإلشهار 
 

اإلذن بإحداث التجزئة، يجب على صاحب التجزئة أن يقوم بإيداع نسخة من الملف محل  بمجرد الحصول على -
 هذا اإلذن في المحافظة العقارية لغايات اإلشهار.

 الهدف من هذا اإلشهار هو تمكين المقتنين من : -
 

 التأكد من كون التجزئة قد تم اإلذن بإحداثها بشكل قانوني ؛ ▪

االطالع على دفتر التحمالت المحدد لشروط البيع وعلى تصميم التجزئة وبرنامج إنجازها الذي يعطي  ▪
 كل البيانات الضرورية حول : 

 

o تموضع البقع ومساحاتها ؛ 
o طبيعة البنايات الممكن تشييدها وكذا أحجامها ؛ 
o .طبيعة التجهيزات المبرمجة في التجزئة 

 

.2.VIII  والقيد في السجالت العقاريةعمليات التحديد 
 بعديتوقف قيد التجزئة في الصك العقاري للعقار محل التجزئة وكذا نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية  -

 ( ؛25.90من القانون رقم  32وضع الخريطة الناتجة عن عمليات التحديد )المادة 

لهذا الغرض، يتعين على صاحب التجزئة اإلدالء للمحافظة العقارية بنسخة مشهود بمطابقتها لألصل من محضر  -
 التسلم المؤقت وبنسخة من النظام المتعلق باألجزاء المشتركة عند وجوده ؛ 

اري يترتب على نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة بالعقار موضوع التجزئة إنشاء صك عق -
 خاص بكل بقعة من البقع الناتجة عن التجزئة.

 

. IX إبرام العقود 
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ال يسمح بإبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع واإليجار والقسمة للبقع الناتجة عن التجزئة إال بعد إجراء التسلم  -
 ( ؛28.90من القانون رقم  33المؤقت ألشغال تجهيز التجزئة )المادة 

بتجزئة أنجزت أشغال تجهيزها قطاعا قطاعا، ال يسمح للمجزئ بإبرام العقود المتعلقة بعمليات إذا تعلق األمر  -
من  34البيع واإليجار والقسمة إال في القطاعات التي تم التسلم المؤقت ألشغال التجهيز المتعلقة بها )المادة 

 ( ؛25.90القانون رقم 

أو يسجلوا  واـك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقال يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على األمال -
 ( :25.90من القانون رقم  35العقود المتعلقة بعمليات البيع واإليجار والقسمة إذا لم يتم اإلدالء )المادة 

 
 

 إما بنسخة مشهود بمطابقتها لألصل من محضر التسلم المؤقت ؛ ▪

بمطابقتها لألصل من شهادة مسلمة من رئيس المجلس الجماعي تثبت أن العملية ال وإما بنسخة مشهود  ▪
 .25.90تدخل في نطاق القانون رقم 

 
 

.X أحكام خاصة بالبنايات المقامة في التجزئات العقارية 

التجزئة المعنية تقع ال يمكن إقامة بناء في تجزئة عقارية إال بعد الحصول على رخصة للبناء وذلك حتى لو كانت  -
 خارج المناطق الخاضعة إللزامية رخصة البناء. أي حتى لو كانت التجزئة تقع خارج :

 

 دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها ؛ ▪
 حدود المناطق التي تكتسي صبغة خاصة ؛ ▪

 حدود المجموعات العمرانية ؛ ▪

واحدا ابتداء من محور السكك الحديدية وطرق المواصالت غير الطرق شريط يبلغ عمقه كيلومترا  ▪
 الجماعية )الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية( ؛

 شريط على طول الملك العام البحري يبلغ عمقه خمسة كيلومترات. ▪
 

عة أو عدة بقع، وتسلم رخصة البناء للمجزئين الذين يرغبون تشييد بنايات بأنفسهم أثناء إنجاز تجزئاتهم فوق  بق -
 قبل انتهاء أشغال التجهيز بها.

 

. XI نظام األجزاء المشتركة واإلشهار 

 يهدف نظام األجزاء المشتركة للتجزئة إلى تحديد :   -
 

 األجزاء المشتركة التي تبقى ملكية مشتركة بين المالك المشتركين ؛ ▪
 حيث متطلبات تسييرها ونظافتها ؛التزامات المالك المشتركين بالنسبة لألجزاء المشتركة خصوصا من  ▪
 شروط تعيين ممثل المالك المشتركين. ▪

 

 يجب أن يتم إعداد هذا النظام من قبل المجزئ وأن يودعه في مقر الجماعة قبل التسلم المؤقت ألشغال التجزئة. -
 

. 1.XI  شكليات اإلشهار 

العقارية أن يقوم بإشهار الوثائق التي حصل يجب على المجزئ بمجرد الحصول على اإلذن بإحداث التجزئة  -
 على أساسها على اإلذن بالتجزئ. ويتعلق األمر بالوثائق التالية :

 قة بالتصور المعماري للتجزئة وكذا دفتر الشروط يضعه المهندس المعماري ويوقع عليه ؛ـالوثائق المتعل  ▪
الصحي والكهرباء توضع من طرف  المستندات المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف ▪

 المهندسين المختصين وموقعة من قبلهم ؛

 برنامج تقسيط أشغال التجهيز إذا تعلق األمر بتجزئة عقارية تنجز أشغال تجهيزها موزعة على أقساط ؛ ▪

 نظام األجزاء المشتركة بالنسبة للتجزئات التي تبقى بعض أجزائها ملكية مشتركة لم يتم إلحاقها باألمالك  ▪
 العامة الجماعية.

 جعل الوثائق المبينة أعاله في متناول العموم بمقر الجماعة والمحافظة العقارية ؛ منعملية اإلشهار  مكنت -
 

 يجب أن تحتوي الوثائق المذكورة مراجع اإلذن بإحداث التجزئة العقارية )رقم اإلذن وتاريخ تسليمه( ؛ -
 

 ع بمقر التجزئة على نفقة المجزئ ؛يمكن للجماعة وبمسعى منها أن تلصق هذه المراج -
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 يمكن كذلك للمجزئ أن يستعمل كل وسائل اإلشهار األخرى )ملصقات أو إعالنات ...(. -
 

.XII اآلثار المترتبة عن اإلذن بإحداث التجزئة العقارية 

ابتداء من يسقط اإلذن بإحداث التجزئة العقارية، سواء كان صريحا أو ضمنيا، إذا انقضى أجل ثالث سنوات  -
تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثالثة أشهر المتعلقة باإلذن الضمني دون أن يقوم المجزئ بإنجاز أشغال 

 تجهيز التجزئة ؛

 

 

 

 ؛وذلك مع احترام تام لآلجال القانونية يمكن سحب أو إلغاء قرار اإلذن إذا تبين أنه غير قانوني  -

 القرارات القانونية بحقوق مكتسبة ؛يتمتع المستفيدين من  -

 يسلم اإلذن بإحداث التجزئة مع مراعاة حقوق الغير ؛ -

ال يعفي تسليم اإلذن بإحداث التجزئة العقارية المجزئ من ضرورة الحصول على الرخص المطلوبة بموجب  -
 تشريعات خاصة ؛

 التسلم المؤقت ألشغال التجهيز.يجوز للمجزئ تفويت البقع الناتجة عن التجزئة بعد الحصول على  -
 

.XIII ةـطبقلمالنصوص ا 

.1.XIII النصوص التشريعية 
 

( بشأن توسيع نطاق العمارات 1960يونيو  25) 1379ذي الحجة  30بتاريخ  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 ( ؛1960يوليوز  8بتاريخ  2489القروية )الجريدة الرسمية عدد 

 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير  25.90القانون رقم  -
بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.7الشريف رقم 

 ( ؛307الصفحة  1992يوليوز  15
 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال الجماعيالمتعلق بالميثاق  78.00القانون رقم  -
كما ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 ؛ وقع تغييره وتميمه
 

يتعلق باختصاصات  (1977فبراير  15) 1397صفر  25بتاريخ  1.75.168بمثابة قانون رقم  ظهير الشريفال -
 ؛ كما تم تتميمه( 341، الصفحة 1977مارس  16بتاريخ  3359العامل )الجريدة الرسمية عدد 

 

والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية  المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية 22.80القانون رقم  -
( 1980دجنبر  25) 1401صفر  17بتاريخ  1.80.341شريف رقم الظهير ال هبتنفيذ األمر يتضمن والعاديات

 ؛( كما تم تعديله وتتميمه 73، الصفحة 1981فبراير  18بتاريخ  3564)الجريدة الرسمية عدد 
 

 معتبر بمثابة قانون ال (1993سبتمبر  10) 1414 من ربيع األول 22صادر في 1.93.51 ظهير الشريف رقم ال -
 .(481، الصفحة 1993شتنبر  15بتاريخ  4220جريدة الرسمية عدد يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية )ال

 

.2.XIII النصوص التنظيمية 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  12) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  833.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛573، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225السالف الذكر )الجريدة الرسمية عدد  25.90

 

( بتحديد كيفيات ممارسة سلطة 2004يوليو  2من جمادى األولى ) 14الصادر في  2.04.161المرسوم رقم  -
 ( ؛2004يوليو  15بتاريخ  5230الحلول )الجريدة الرسمية عدد 

 

( )الجريدة 2004يوليو  15) 1425جمادى األولى  27بتاريخ  5230استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد  -
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 ( )شروط ممارسة سلطة الحلول( ؛2005يناير  20بتاريخ   5284الرسمية عدد 
 

( بتفويض 2003مارس  20) 1424من محرم  16الصادر بتاريخ  683.03قرار لوزير الداخلية رقم  -
 (.2003أبريل  14بتاريخ  5099االختصاص )الجريدة الرسمية عدد 

 
 
 
 

.3.XIII اتـالدوري 

 ؛ 2000أكتوبر  2بتاريخ  2000/14منشور السيد الوزير األول  -
 

دراسة طلبات رخص البناء  المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر 2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية عدد  -
 وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛

 

فادة المشاريع المتعلقة بشروط است 2003مارس  4بتاريخ  27/3020الدورية الوزارية المشتركة عدد -
 االستثمارية من استثناءات في مجال التعمير ؛

 

المتعلقة بمشاريع التجزئات العقارية  2006بتاريخ فاتح نونبر  118/17799الدورية الوزيرة المشتركة عدد  -
 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والبناء المزمع القيام بها أمام القصور واإلقامات الملكية ؛

 

المتعلقة بإحداث اللجن التقنية للتعمير  1995يونيو  12/ م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 205الوزيرية عدد  الدورية -
 بالعماالت واألقاليم ؛ 

 

المتعلق بالتشريع المطبق على التجمعات  1995يونيو  15/م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 220الدورية الوزيرية عدد  -
 القروية المغطاة بتصميم التنمية. 

  
 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

122 

 

 1الملحق رقم 

 الئحة المشاريع الخاضعة لمسطرة األشغال الصغرى
 
 

 تهم مسطرة المشاريع الصغرى مشاريع البناء اآلتية :
 

وبصفة عامة كل عمارة يقل علوها أو  أصنافها أو مساكن فردية بجميع بناء مساكن فردية من قبيل فيالت مشاريع -(1
علويين( بما فيها المنشآت فوق السطح والتي تقع في تجزئة عقارية سلمت م )طابق سفلي + طابقين 11.50يعادل 

المتعلق  25.90أشغالها أو تجزئة غير قانونية تمت إعادة هيكلتها طبقا لمقتضيات الباب الثاني من القانون رقم 
 ر القانونية ؛بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمتعلق بإعادة هيكلة التجزئات غي

 

م )طابق سفلي + 13.50مشاريع بناء عمارات تقع في تجزئة عقارية سلمت أشغالها والتي يقل علوها أو يعادل  -(2
ثالث طوابق عليا( بما فيها المنشآت فوق السطح، سواء تعلق األمر ببناية مخصصة للسكن أو ألنشطة أخرى، وكذا 

 م ؛13.50األقصى لبناية قائمة إلى  كل توسيع أو تعلية من شأنه أن يرفع العلو
 

مشاريع بناء أو تهيئ محالت ذات طبيعة تجارية أو صناعية من الصنف الثالث المزمع إنجازها على مساحة  -(3
م، كالمحالت 5.50وال يزيد علوها على  2م 500مبنية أو سيتم بناؤها( لألرضية خارج البناء أقل من  إجمالية )

والمقاهي وقاعات الشاي والمحلبات والمطاعم الصغرى وورشات إصالح اآلالت  المعدة للتجارة بالتقسيط
 الميكانيكية والمخصصة للصناعات التقليدية والنجارة ؛

 

 التغييرات المزمع إدخالها على المباني القائمة التي تدخل ضمن فئة المشاريع السالفة الذكر ؛ -(4
 

ولكن ال ينتج عنها أي تغيير على بنية  (1)التي ال تندرج ضمن هذه الفئة التغييرات التي تتعلق بالمباني القائمة  -(5
 قوام...(. -المبنى )علو

 
بمذكرة  عندما يترتب عن التغيير أو التوسيع المزمع القيام به، إدخال المشروع في صنف المشاريع الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، يجب اإلدالء (1)

 تغيير أو التوسيع. المعلومات قبل الترخيص بإجراء ال
 
 

 2الملحق رقم 
 الئحة المشاريع الخاضعة لمسطرة ألشغال الكبرى

 

 

 تتعلق مسطرة األشغال الكبرى بالمشاريع اآلتية :
 

 كل مشروع تجزئة عقارية ؛ -(1
 

 كل مشروع تقسيم عقار ؛ -(2
 

 مشاريع البناء والتهيئة اآلتية : -(3
 

طرف اإلدارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمقاوالت العمومية، سواء المشاريع المزمع إنجازها من -أ
 كانت هذه المشاريع مخصصة للقيام بنشاطها األساسي أو مشاريع ذات طابع ثانوي بالنسبة لنشاطها األساسي.

 

 وتدخل في هذا الباب، على سبيل المثال ال الحصر، مشاريع البناء والتهيئة اآلتية :
 

 البنايات اإلدارية المعدة لممارسة نشاط مرفق عمومي ؛ -

البنايات المعدة لممارسة نشاط مؤسسات تساهم فيها الدولة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة أو تمارس  -
 عليها رقابة ما ؛

 التجهيزات التابعة لهذه البنايات كمواقف السيارات والطرق والمساحات الخضراء، إلخ ؛ -

 المدرسية العمومية بمختلف مستوياتها وملحقاتها ؛المؤسسات  -

 

 

تجهيزات الصحة العمومية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمصحات التي سيتم  -
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 إنجازها كليا أو جزئيا من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ؛

 والمالعب والمسابح الخ ... ؛التجهيزات الرياضية كالمركبات والقاعات  -

مراكز الراحة والترفيه العمومية )حدائق ومنتزهات عمومية ومناطق خضراء أو مشجرة ومواقع  -
 ( ؛…طبيعية،إلخ

المراكز ذات الطابع االجتماعي كدور الشباب والمؤسسات الخيرية والنوادي النسوية، ودور األشخاص  -
 المعاقين والعجزة والعمال، الخ... ؛

 يزات الثقافية كالمسارح والمتاحف والمكتبات والمراكز الثقافية والنوادي، إلخ... ؛التجه -

 ؛ …التجهيزات ذات طابع ديني مثل المساجد والمقابر، الخ  -

فة الذكر لفائدة العاملين ـهيزات ذات الطابع االجتماعي، المزمع إنجازها من طرف المؤسسات اآلنـالتج -
 بها.

 

 المؤسسات الخاصة ذات االستعمال العمومي أو التي يستعملها العموم مثل :مشاريع بناء  -ب
 

 التجهيزات السياحية : فنادق و"موتيالت" ومخيمات ومراكز االصطياف الخ... ؛ -

 التجهيزات الرياضية الخاصة ؛ -

 المدارس الخاصة كيفما كانت طبيعتها ؛ -

 مراكز السمعية البصرية وقاعات األلعاب...تجهيزات الترفيه : قاعات السينما والنوادي الليلية وال -
 

التجهيزات التجارية، كالمحالت التجارية الكبرى والمراكز التجارية والقيساريات المزمع إنجازها على مساحة   -ج
 م ؛5.50أو يفوق علوها  2م 500إجمالية )مبنية أو سيتم بناؤها( لألرضية خارج البناء تتعدى 

 

المؤسسات ذات الطابع الصناعي بمختلف أصنافها باستثناء مؤسسات الصنف الثالث، المزمع جميع مشاريع بناء  -د
أو يقل أو  2م  500إنجازها على مساحات إجمالية )مبنية أو سيتم بناؤها( لألرضية خارج البناء تقل أو تعادل 

 م ؛5.50يعادل علوها 
 

طوابق عليا( بما فيها  3م )طابق سفلي + 13.50وها جميع المشاريع المتعلقة ببناء العمارات التي يتعدى عل -ه 
م 13.50المنشآت العلوية سواء تعلق األمر بالعمارات المعدة للسكن أو لنشاط آخر وبالعمارات التي يعادل علوها 

 طوابق عليا( الواقعة خارج تجزئة سلمت أشغالها ؛ 3)طابق سفلي + 
 

ي كانت أو لم تكن موضوع تجزئة والتي يفوق البرنامج اإلجمالي جميع مشاريع البناء والمجموعات السكنية الت –و
 مسكنا. 20لتحقيقها آنيا أو في أجل محدود 
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 اإلذن بإقامة مجموعة سكنية
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I .سطرةنظم للمطار الماإل 

 طبق على المجموعات السكنية خصوصا المقتضيات التالية :ميحدد النظام القانوني ال
 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية  25.90( من القانون رقم 57و 56الباب الثالث )المادتين  -
يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.7شريف رقم الظهير ه البتنفيذالصادر  وتقسيم العقارات

 ؛( 1992
 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
 ( كما تم تعديله وتتميمه ؛2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 

( بشأن توسيع نطاق العمارات 1960يونيو  25) 1379ذي الحجة  30بتاريخ  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 القروية ؛

 

( لتطبيق 1993أكتوبر  12) 1414من ربيع اآلخر  25صادر في  2.92.833الباب األول من المرسوم رقم  -
 المذكور ؛ 25.90القانون رقم 

 

المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات  2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية الوزيرية عدد  -
 رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

 

IIتعريف المجموعة السكنية . 

المباني الفردية أو الجماعية المعدة للسكن التي يتم تشييدها بشكل متزامن أو مجموعة سكنية" على يطلق لفظ " -
متتالي فوق بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية من طرف مالك أو مالك البقعة أو البقع المقامة عليها المباني 

 (.25.90من القانون رقم  56المادة )
 

 XIIIو XIIو XI و Xو IXو VIIIو VIIو VIو Vو IVو IIIيجدر التذكير أن المقتضيات المنصوص عليها في  -
والمتعلقة على التوالي بنطاق تطبيق اإلذن بإحداث التجزئة العقارية وبالسلطة المختصة بتسليم اإلذن بإحداث 
التجزئة العقارية وبشروط قبول وتسليم اإلذن بإحداث التجزئة العقارية وبمسطرة دراسة طلب اإلذن بإحداث 

لعقارية وبتجهيزات التجزئة العقارية وبإيداع الملف بالمحافظة العقارية وبإبرام العقود وبالنظام المطبق التجزئة ا
على البنايات وبنظام الملكية المشتركة وباآلثار المترتبة  على اإلذن بإحداث التجزئة العقارية وبالنصوص 

على المجموعات السكنية )أنظر المسطرة المطبقة والسارية على التجزئات العقارية هي نفسها التي تسري 
 المطبقة على التجزئات العقارية(. 
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I .مسطرة التقسيمالمنظم لطار اإل 

 مقتضيات :ينظم التقسيم 
 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية  25.90( من القانون رقم 62إلى  58الباب الرابع )المواد من  -
يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.7شريف رقم الظهير ه البتنفيذالصادر  وتقسيم العقارات

 ؛( 1992
 

 12) 1414من ربيع اآلخر  25الصادر في  2.92.833المرسوم رقم ( من 22إلى  20الباب الثالث )المواد من  -
 المذكور ؛ 25.90( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر 

 

المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات  2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية الوزيرية عدد  -
 قسيم العقارات.رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وت

 

IIتعريف التقسيم . 

 ( :25.90من القانون رقم  58يعتبر التقسيم )المادة 
 

بناء  إلقامة ة عدقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير مـدفها أو يترتب عليهما تـملية بيع أو قسمة يكون هـكل ع -
 عليها ؛

 

أن يحصل أحد المشترين على األقل  ذلك من شأنعلى أن يكون شائعا بينهم إذا كان كل بيع عقار لعدة أشخاص  -
على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب أال تقل عنها مساحة البقع األرضية 

 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل. 2.500بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 

 
.III نطاق التطبيق 

 سابق بالتقسيم الزما في :الن اإلذيعتبر الحصول على 
 

 الجماعات الحضرية ؛ -

 المراكز المحددة ؛ -

 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ -

 المجموعات الحضرية ؛ -

 المناطق ذات صبغة خاصة ؛ -

تنمية تجمع يئة العمرانية أو تصميم ـعليها كمخطط توجيه التهكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق  -
 .رويـق
 

.IV السلطة المختصة بتسليم اإلذن بالتقسيم 

 يسلم اإلذن بالتقسيم رئيس المجلس الجماعي بعد استطالع رأي :
 

 الوكالة الحضرية المعنية ؛ -

 المحافظة العقارية. -
 

.V شروط قبول ملف طلب الحصول على اإلذن بالتقسيم 

 مقابل وصل بالتسلم مؤرخ وموقع -للحصول على اإلذن بالتقسيم يتعين على المعني أن يودع بمقر الجماعة -
ملفا  -بصورة قانونية من لدن مودع الطلب أو أن يوجه إليها في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم 

 في أربعة نظائر:يتضمن الوثائق التالية 
 
 
 

 
 
 

 
 

لبقعة المعنية، يلحق بالشبكة الجيوديزية إن اقتضى الحال، يعده مهندس مساح طبوغرافي اتصميم لموقع  ▪
ويتضمن وجهة البقعة والطرق الموصلة إليها مع بيان أسمائها والمعالم التي  5000/1أو  2000/1بمقياس 
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 من شأنها تمكين تحديد موقعها ؛
 

طبيعة الملك ومحتواه واسم المالك والحقوق يها فشهادة مسلمة من المحافظة على األمالك العقارية تبين  ▪
العينية العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل الملك والحصة المشاعة الراجعة لكل مالك شريك إذا كان 
األمر يتعلق بملكية مشتركة. وترفق الشهادة المذكورة بتصميم عقاري إذا كان الملك محفظا أو بنسخة مشهود 

 كية البقعة إذا كان غير محفظ ؛بمطابقتها لرسم مل
 

 تصميم عام يبرز المباني القائمة، إن اقتضى الحال ذلك ؛ ▪
 

 إذا لم يتعلق األمر ببيع على الشياع. 1000/1أو  5000/1تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس  ▪
 

مخصصة للبناء بمقتضى ال يقبل طلب الحصول على اإلذن بالتقسيم إذا كانت األرض المعنية تقع في منطقة  -
وثيقة من وثائق التعمير. وفي هذه الحالة، ال يجوز اإلذن في إجراء العملية إال وفق الشروط المنصوص عليها 

 للقيام بإحداث التجزئات العقارية.
 

.VI مـاإلذن بالتقسي مسطرة دراسة طلب الحصول على 

المنصوص عليها بالنسبة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية طلبات اإلذن بالتقسيم لنفس المسطرة  تخضع دراسة
والتي تدخل من حيث دراسة الطلبات المتعلقة بها  في إطار مسطرة المشاريع الكبرى المنظمة بالدورية الوزارية عدد 

 .2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500
 

 المتعلق باإلذن بإحداث التجزئات العقارية( IV § أنظر)
 

. VII ود ـإبرام العق 

ال يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على األمالك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو  -
يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار إليها غير مصحوبة بإذن بالتقسيم أو بشهادة 

من القانون  58الجماعي تثبت أن العملية ال تدخل في نطاق تطبيق مقتضيات المادة مسلمة من رئيس المجلس 
 ؛ 25.90رقم 

 

ال يجب أن يتخذ رئيس المجلس الجماعي قراره بشأن طلب اإلذن بالتقسيم إال بعد استطالع رأي الوكالة  -
 الحضرية وكذا رأي المحافظة على األمالك العقارية المختصة ؛

 

د البيع أو اإليجار أو القسمة بيان اإلذن بالتقسيم أو شهادة رئيس المجلس الجماعي التي يجب أن تتضمن عقو  -
 .25-90تثبت أن العملية ال تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 

 

.VIII آثار اإلذن بالتقسيم 

 يبقى اإلذن بالتقسيم ساري المفعول دون تحديد مدة زمنية معينة.
 

.IX النصوص المطبقة 
 

.1.IX  النصوص التشريعية 
 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير  25.90القانون رقم  -
بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.7الشريف رقم 

 (.307الصفحة  1992يوليوز  15

 

 

.2.IX النصوص التنظيمية 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  12) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  833.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛573، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225السالف الذكر )الجريدة الرسمية عدد  25.90
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.3.IX الدوريات 

دراسة طلبات  المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر 2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية الوزيرية عدد  -
 رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛

 

المتعلقة بتقسيم األراضي من طرف  1996أكتوبر  14بتاريخ  18/م.ت.ه.م وعدد 270الدورية الوزيرية عدد  -
 لتجهيزات العسكرية ؛وكالة المساكن وا

 

المتعلقة بإنجاز المدن  2005يناير  12بتاريخ  364دورية الوزير المنتدب المكلف باإلسكان والتعمير عدد  -
 الجديدة. 
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.I سطرة نظم للمطار الماإل 

 2003مارس  4بتاريخ  27/3020المشتركة عدد ستثنائية بموجب الدورية إلتم إحداث مسطرة طلبات الرخص ا -
ستثمارية من إلالمتعلقة بشروط استفادة المشاريع ا ،للوزير المنتدب المكلف باإلسكان والتعمير ووزير الداخلية

 استثناءات في مجال التعمير ؛
 

حول التدبير  تدخل هذه الدورية في سياق الدينامية التي أفرزتها، على المستوى الجهوي، الرسالة الملكية -
ستثمار والتي تمنح والة الجهات اختصاصات جديدة في المجال االقتصادي. وتهدف هذه الدورية الالممركز لإل

إلى تجاوز المعيقات التي تعترض إنجاز مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية ذات حجم 
 صعوبة تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير ؛ وأهمية معينين، تلك المعيقات التي غالبا ما تكمن في 

 

السالفة الذكر هي تدابير انتقالية في انتظار استصدارها في إطار  27/3020التدابير التي جاءت بها الدورية  -
 تنظيمي.

 

.II ستثنائيةتعريف الرخص اإل 

)التجزئات العقارية والمجموعات ستثمارية ستثنائية هي رخص تمنح لتيسير إنجاز بعض المشاريع اإلالرخص اإل -
السكنية على الخصوص( وذلك باستثنائها من تطبيق بعض مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة 

 في ميدان التعمير ؛
 

ستثناءات بمثابة إذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية. ال يعتبر الحصول على موافقة اللجنة الجهوية لإل -
ذلك يظل الحصول على اإلذن المذكور مشروطا بالقيام بالشكليات واستيفاء الشروط المفروضة فعالوة على 

 عمال بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال التعمير.
 

 

.III ستثنائيةالغرض من الرخصة اإل 

 إلى : 27/3020تهدف المسطرة المحدثة بموجب الدورية الوزيرية المشتركة عدد 
 

ستثمارية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وعمراني وذلك بإدخال المرونة وتبسيط مساطر تشجيع المشاريع اإل -
 دراسة طلبات رخص المشاريع االستثمارية ذات أهمية كبرى ؛

 

األحيان تجاوز المعيقات التي قد تنتج عن مقتضيات بعض وثائق التعمير والتي قد يصعب أو يستحيل في بعض  -
 تطبيقها ألسباب ترجع إلى :

 

 نفسها ؛ وثائقتصور هذه ال ▪

 عدم دقة توقعاتها ؛ ▪

 طبيعتها المتجاوزة. ▪
 

. IV ستثنائيةنطاق تطبيق الرخصة اإل 

 12.90ستثنائية هو نفس نطاق تطبيق الرخص المنصوص عليها في القانونين رقم يظل نطاق تطبيق الرخص اإل
 .25.90و
 

.V ستثنائيةمسطرة دراسة طلبات الرخص اإل 
 

.1.V ستثنائيةشروط منح الرخصة اإل 
 

 ستثنائية على أساس معايير تحدد حسب األولويات الوطنية والخصوصيات الجهوية والمحلية؛تمنح الرخصة اإل -

 يجابية على المستوى :إستثناء هي تلك التي لها انعكاسات المشاريع التي يجب أن تستفيد من اإل -

 
 

 : خلق رواج اقتصادي وخلق فرص الشغل وجلب استثمارات أجنبية مهمة إلخ ؛ قتصادياإل ▪
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جتماعي أو برامج سكنية تدخل في إطار محاربة السكن غير الالئق أو : إنجاز برامج السكن اإل جتماعياإل ▪
 المنفعة العامة ؛ مرافق عمومية ذات 

 

ة وإقامة : إنجاز بنية تحتية خارج الموقع تستفيد منها األحياء الحضرية المرشحة إلعادة الهيكل العمراني ▪
 إلخ ؛… مناطق خضراء

 

 ستثناءات" التي يرأسها والي الجهة.ستثنائية هو من اختصاص لجنة تدعى "اللجنة الجهوية لإلمنح الرخصة اإل -
   

.2.V  تكوين اللجنة 

 ستثناءات تحت رئاسة والي الجهة من األعضاء التالية :تتكون اللجنة الجهوية لإل -
 

 عامل العمالة أو اإلقليم المعني ؛ ▪
 رئيس المجلس الجماعي المعني ؛ ▪

 ستثمار ؛مدير المركز الجهوي لإل ▪

 مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛ ▪

 ستثمار.المسؤول الجهوي عن القطاع المعني باإل ▪
 

 يجوز للجنة : -
 

 ستنارة برأيه ؛ستعانة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في اإلاإل ▪
 طلب معلومات إضافية من المهندس المعماري المكلف بوضع المشروع. ▪

 

.3.V  إيداع الطلبات 

ستثنائية بمبادرة من الوالة أو العمال أو رؤساء المجالس الجماعية لدى كتابة توضع طلبات الحصول على الرخص اإل
 التي تتكلف بها الوكاالت الحضرية والتي تقوم بتحضير اجتماعات اللجنة المذكورة.لإلستثناءات اللجنة الجهوية 

 

.4.V دراسة الطلبات 

التي تتكلف بها الوكالة وابة اللجنة الجهوية ستثنائية في ستة نظائر تودع لدى كتيجب أن تقدم طلبات الرخص اإل -
 الحضرية. 

 

 ستثنائية بالوثائق التالية :ترفق طلبات الرخص اإل -
 
 

 طلب مكتوب ؛ ▪
 تصميم الموقع ملحق بإحداثيات لمبير ؛ ▪

 مذكرة المعلومات مسلمة من طرف الوكالة الحضرية ؛ ▪

 تركيبة فوتوغرافية ؛ ▪

 ستثناء ؛تصميم أولي للمشروع موضوع طلب اإل ▪

 ستثمار وعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها ؛جدادة بيانية تبين مبلغ اإل ▪

التزام مصادق اإلمضاء يتعهد بموجبه المستفيد من احترام الشروط المنصوص عليها في قرار   ▪
 ستثناء.اإل

 

 الوكالة الحضرية ؛ستثناء في معظم األحيان على رأي ستثناء ترتكز اللجنة الجهوية لإلللبت في طلبات اإل -

 االستثناء الممنوح لمشروع ما ال يعني بتاتا إذن بالتجزيء أو بإحداث مجموعة سكنية أو القيام ببناء ؛ -
 
 

 جنة إليداع ـأشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغهم موافقة الل 6ستثناء على أجل يتوفر المستفيدون من اإل -

للحصول على التراخيص المطلوبة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية طلباتهم ، لدى الجماعة المعنية، 
 الجاري بها العمل.
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أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ  6ستثنائية أن يبدأ في إنجاز مشروعه داخل أجل على المستفيد من الرخصة اإل -
 الحصول على رخصة التعمير ؛

 

ستثمار، تقديم ملتمس إعادة طلباتهم بموافقة اللجنة الجهوية لإلستثمارية التي لم تحظ يمكن ألصحاب المشاريع اإل -
دراستها لوالي الجهة. ويمكن كذلك رفع طلباتهم إلى وزارة اإلسكان والتعمير من أجل عرض الملف من جديد 

 على اللجنة الجهوية ؛
 

ابتداء من تاريخ  سنوات تحتسب 3يبقى اإلذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية ساري المفعول لمدة  -
 إصدارها. ويسقط هذا اإلذن إذا لم يتم الشروع في إنجاز األشغال داخل األجل المذكور.

     

.VI النصوص المطبقة 
 

.1.VI  النصوص التشريعية 
 

( بشأن توسيع نطاق العمارات 1960يونيو  25) 1379ذي الحجة  30بتاريخ  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 ( ؛1960يوليو  8بتاريخ  2489)الجريدة الرسمية عدد القروية 

 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

ق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير المتعل 25.90القانون رقم  -
بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.7الشريف رقم 

 ( ؛307الصفحة  1992يوليوز  15
 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه بتنفيذصادر ال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
كما ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 ؛ تم تغييره وتتميمه
 

( المعتبر بمثابة قانون 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22صادر في 1.93.51 الشريف رقم ظهير ال -
 ( ؛481، الصفحة 1993شتنبر  15بتاريخ  4220تعلق بإحداث الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد ي

 

المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية  22.80القانون رقم  -
( 1980دجنبر  25) 1401صفر  17بتاريخ  1.80.341بتنفيذه الظهير الشريف رقم  األمر يتضمنوالعاديات 

 ( كما تم تعديله ؛73، الصفحة 1981فبراير  18بتاريخ  3564)الجريدة الرسمية عدد 
 

ربيع األول  10بتاريخ  1.03.58شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذالالمتعلق بالولوجيات  10.03القانون رقم  -
 ( ؛498،  الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118)الجريدة الرسمية عدد  (2003ماي  12) 1424

 

يتعلق باختصاصات  (1977فبراير  15) 1397صفر  25بتاريخ  1.75.168بمثابة قانون رقم  ظهير الشريفال -
 ؛ كما تم تتميمه( 341، الصفحة 1977مارس  16بتاريخ  3359العامل )الجريدة الرسمية عدد 

 

.2.VI النصوص التنظيمية 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  12) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  833.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛573، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225السالف الذكر )الجريدة الرسمية عدد  25.90

 
 
 

 
 
 

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 ( ؛576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90

 

 22.80( لتطبيق القانون رقم 1981أكتوبر  22) 1401ذي الحجة  25الصادر بتاريخ  2.81.25المرسوم  -
 ( ؛482، الصفحة 3601المذكور )الجريدة الرسمية عدد 

 

بالموافقة على ضابط البناء  (2002فبراير  22) 1422ذي الحجة  9 الصادر في 2.02.177مرسوم رقم ال -
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المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزالزل وبإحداث  «R.P.S.2000»المضاد للزلزال المسمى 
، الصفحة 2002مارس  21بتاريخ  4988اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزالزل )الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه( 163
 

.3.VI الدوريات 

المتعلقة بشروط استفادة المشاريع  2003مارس  4بتاريخ  27/3020الدورية الوزيرية المشتركة عدد  -
 االستثمارية من استثناءات في مجال التعمير ؛

 

 ؛ 2000أكتوبر  2بتاريخ  2000/14منشور السيد الوزير األول رقم  -
 

دراسة طلبات رخص البناء  المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر 2000أكتوبر  6بتاريخ  2000/1500الدورية عدد  -
 وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛

 

اريع التجزئات المتعلقة بمش 2006بتاريخ فاتح نونبر  17799/118الدورية الوزيرة المشتركة عدد  -
 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المزمع القيام بها أمام القصور واإلقامات الملكية.
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.I سطرة نظم للمطار الماإل 

 ينظم رخصة السكن وشهادة المطابقة مقتضيات :
 

 ؛المتعلق بالتعمير  12.90( من القانون رقم 58إلى  55الباب الثالث )المواد من  -

( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  2.92.832المرسوم رقم  -
 .المذكور 12.90

 
II .تعريف رخصة السكن وشهادة المطابقة 
أن أشغال بناء مخصص للسكن قد تمت في احترام تام للقواعد  من التأكدمن تمكن اإلدارة رخصة السكن هي وثيقة  -

 والشروط المنصوص عليها في رخصة البناء ؛

 

 رخصـة السكـن وشهـادة المطابقــة 

 الفهـــرس

 

I. سطرة ؛ نظم للمطار الم اإل 
II.  المطابقة؛تعريف رخصة السكن وشهادة 
III. شهادة المطابقة ؛  غرض رخصة السكن و 

.IV   شهادة المطبقة ؛  مسطرة منح رخصة السكن و 
    .V   آثار رخصة السكن أو شهادة المطابقة ؛ 

.VI    .النصوص المطبقة 
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التأكد من أن أشغال بناء مخصص لغرض آخر غير السكن من  تمكن اإلدارة شهادة المطابقة هي كذلك وثيقة  -
الصناعة التقليدية...( قد تمت في احترام للقواعد والشروط المنصوص بخاص )حرفي أو تجاري أو صناعي 

 عليها في رخصة البناء.
 

.III غرض رخصة السكن وشهادة المطابقة 

تهدف رخصة البناء وشهادة المطابقة من التأكد من أن تموضع البنايات واألغراض المخصصة لها وطبيعتها 
فرخصة السكن وشهادة  وتهيئة جوانبها قد تم كما هو منصوص عليه في رخصة البناء.ومنظرها الخارجي وأحجامها 

 المطابقة حكم على حسن إنجاز األشغال وليس على كيفية استعمال المبنى.
 

.IV مسطرة منح رخصة السكن وشهادة المطابقة 
 

.1.IV السلطة المختصة 
 

 ن اختصاص السلطات التالية :يعد منح رخصة السكن أو شهادة المطابقة، حسب الحالة، م
 

 رئيس المجلس الجماعي المعني ؛ -

 رئيس مجلس المقاطعة بالنسبة للمشاريع الصغرى ؛ -

 والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم المعني في حالتي :  -
 

 رخصة بناء األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي بها ؛ ▪

 إخالل رئيس المجلس الجماعي  في ممارسة مهامه. ممارسة سلطة الحلول، في حالة  ▪
 

.2.IV إيداع الملف 

يوضع من طرف المستفيد من رخصة البناء بمقر  يكون طلب  إحدى الوثيقتين في شكل تصريح بانتهاء األشغال
 الجماعة، أو من نائبه )المهندس المعماري الذي تكلف بتتبع األشغال(.

 

.3.IV  التحقق من إنجاز األشغال 

قوم لجنة بمراقبة البناء والتحقق من انتهاء األشغال والتأكد من مطابقتها لما هو منصوص عليه في رخصة ت -
 البناء التي تم تسليمها للمستفيد ؛

 

 تتكون هذه اللجنة من األعضاء التالية : -
 

 ممثل الجماعة المعنية ؛ ▪
 ممثل العمالة أو اإلقليم المعني ؛ ▪
 ممثل الوكالة الحضرية ؛ ▪

 
 
 
 
 

 ممثل مصالح الوقاية المدنية ؛ ▪

 الهيئات ذات االمتياز )المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب...( ؛ ▪

 تصاالت ؛الهيئة أو الهيئات المكلفة باإل  ▪

 كل مصلحة خارجية معنية بالمشروع أو لديها رأي مهم حوله. ▪
 

.4.IV تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة 

 تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة داخل أجل شهر يحتسب من تاريخ التصريح بانتهاء أشغال البناء؛يجب  -

إذا لم يتم تسليم هذه الوثائق في اآلجال المنصوص عليها، يمكن لصاحب الشأن أن يطلب من السلطة المحلية  -
 المختصة أن تحل محل الرئيس للقيام بذلك ؛

السكن أو شهادة المطابقة إال بعد أن تتحقق المصالح المختصة في ميدان االتصاالت من ال يجوز تسليم رخصة  -
 وجود الخطوط الالزمة للربط بشبكة العامة لالتصاالت ؛
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، ال يجوز 25.90إذا تعلق األمر بتجزئة عقارية تولى فيها المجزئ بنفسه إقامة البنايات طبقا ألحكام القانون رقم  -
 شهادة المطابقة إال بعد التسلم المؤقت للتجزئة.  تسليم رخصة السكن أو 

 

.V آثار رخصة السكن أو شهادة المطابقة 

ال يجوز تغيير الغرض المخصص له المبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة  -
 المطابقة ؛

افقة الوكالة الحضرية وبعد يمكن لرئيس المجلس الجماعي الترخيص بتغيير الغرض المخصص له المبنى بعد مو -
التحقق من أن هذا التغيير مطابق لألغراض التي يصلح لها فعال القطاع وكذا لتصور البناء وأن هذا التغيير 

 المطلوب لن ينتج عنه أي إزعاج للجوار أو لمستعملي البنايات المجاورة. 
 

.VI النصوص المطبقة 
  

.1.VI النصوص التشريعية 
 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

من  25 اريخ بت 1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
كما ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 تم تغييره وتتميمه ؛

يتعلق باختصاصات  (1977فبراير  15) 1397صفر  25بتاريخ  1.75.168بمثابة قانون رقم  ظهير الشريفال -
( المتمم بالظهير الشريف المعتبر 341، الصفحة 1977مارس  16بتاريخ  3359العامل )الجريدة الرسمية عدد 

(( )الجريدة الرسمية عدد 1993أكتوبر  6) 1414من ربيع اآلخر  19الصادر في  1.93.293بمثابة قانون رقم 
 كما تم تغييره وتتميمه ؛ ؛ (1993أكتوبر  6بتاريخ  4223

 معتبر بمثابة قانون ال (1993سبتمبر  10) 1414 من ربيع األول 22صادر في 1.93.51 ظهير الشريف رقم ال -
 .(481، الصفحة 1993شتنبر  15بتاريخ  4220يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية )الجريدة الرسمية عدد 

 

.2.VI النصوص التنظيمية 
 

القانون رقم ( لتطبيق 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27الصادر في  832.92.2المرسوم رقم  -
 (؛576، الصفحة 1993أكتوبر  20بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير )الجريدة الرسمية عدد  12.90

 

.3.VI الدوريات 
 

المتعلقة بآجال تسليم رخص التجزيء والبناء ورخص السكن  1995يونيو  12بتاريخ  207دورية وزير الداخلية رقم 
 وشواهد المطابقة.
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 فتـح المحـالت المضـرة بالصحـة والمحـالت  

 المزعجـة والمحـالت الخطـرة 
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 الفهـــرس

 

I. سطــرة ؛ نظم للمطار الم اإل 

II.  تعريف المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة ؛ 

III.  غرض المسطــرة ؛ 
IV.  التطبيق ؛نطاق 

V. مسطرة دراسة طلبات  فتح المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والخطرة ؛ 

VI. تموضـع المحالت المصنفة ؛ 

VII. العقوبــات ؛ 

VIII.  إسهام التشريع المتعلق بالبيئة ؛ 

IX.  .النصوص المطبقــــة 
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I .سطرةنظم للمطار الماإل 

 للمقتضيات التالية :تخضع المحالت المصنفة خصوصا 
 

( في تنظيم المحالت المضرة بالصحة 1914غشت  25) 1332شوال  3مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ  -
 والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة كما تعديله وتتميمه ؛ 

 

 المشار إليه أعاله ؛ 1914غشت  25مقتضيات النصوص التطبيقية للظهير الشريف بتاريخ  -
   

 ي النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة.المقتضيات البيئية المنصوص عليها ف -
 

.II تعريف المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة 

رة هي مؤسسات تمثل من حيث األغراض والمحالت المزعجة والمحالت الخط المحالت المضرة بالصحة -
ر بالورشات والمصانع والمعامل والمتاجر وكذا المخصصة لها، أخطار على الجوار وعلى البيئة. وقد يتعلق األم

 باألنشطة الصناعية والتجارية كمخازن المحروقات والمتفجرات ومراكز معالجة النفايات ...إلخ ؛
 

 وتنقسم هذه المحالت إلى ثالث أصناف : -
 
 

 يتطلب الحصول على رخصة البناء ؛الصنف األول،  ▪
 رخصة البناء ؛يتطلب كذلك الحصول على الصنف الثاني،  ▪

 فقط لدى السلطات المحلية. امسبق االصنف الثالث، والذي ال يتطلب إال تصريح ▪
 

يتم تصنيف هذه المؤسسات بحسب طبيعة األنشطة التي تزاول فيها واألضرار التي تنتجها على األمن والصحة  -
 والراحة العامة ؛

 

( 1933أكتوبر  13) 1352جمادى الثانية  22الوزاري بتاريخ تم تحديد قائمة هذه المحالت وترتيبها بالقرار  -
 بترتيب المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة ؛

 

يجوز بقرار للسلطات المختصة إيقاف بناء أو استغالل كل محل ولو لم يكن مصنفا في الئحة أسماء المؤسسات  -
 الخطرة.

 

.III غرض المسطرة 

، إخضاع المؤسسات المضرة بالصحة 1914غشت  25المسطرة المحدثة بموجب الظهير الشريف بتاريخ تهدف  -
 والمزعجة والخطرة لمراقبة وحرص السلطة اإلدارية ؛

 

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والذي يخضع إلزاميا  12.03تم توسيع هذا الغرض منذ دخول القانون رقم  -
لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع )بما فيها مشاريع المؤسسات المضرة بالصحة والمؤسسات المزعجة 

وي، عام أو خاص، والتي يمكن، من والمؤسسات الخطرة( المزمع إنشاؤها من طرف كل شخص طبيعي أو معن
حيث طبيعتها أو حجمها أو موقعها أن يكون لها تأثيرات سلبية على الوسط اإلحيائي والفيزيائي والبشري )المادة 

 (. 12.03من القانون رقم  2
 

.IV نطاق التطبيق 

ت الخطرة على المنظم للمحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحال 1914تسري مقتضيات الظهير  -
 المؤسسات المتواجدة داخل :

 

 الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها ؛ ▪
 المراكز المحددة ؛ ▪
 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة. ▪

 
 

 
التي تنتمي للسلطة كتلك وال تسري مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر على مؤسسات من هذا النوع  -
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العسكرية والتي يتعين إقامتها بكيفية تتوفر فيها جميع ضمانات أمن وسالمة الجوار المطلوبة كما في المحالت 
 المدنية من نفس الصنف.

 

.V مسطرة دراسة طلبات فتح المحالت المضرة بالصحة والمحالت المزعجة والمحالت الخطرة 

 ال يمكن فتح المحالت المرتبة في الصنفين األول والثاني إال بترخيص وبعد إجراء بحث علني؛ -
 ريح مسبق فقط.تصأما المحالت المرتبة في الصنف الثالث، فهي ليست خاضعة إال ل -
 بتسليم رخصة فتح المحالت المصنفة بحسب الصنف الذي تنتمي إليه هذه المحالت. تختلف السلطة المختصة -
 

.1.V السلطة المختصة 

 .المحالت من الصنف األول
 

، أصبحت دراسة طلبات ترخيص المحالت من الصنف 2002مارس  5منذ صدور قرار وزير التجهيز والنقل بتاريخ 
 األول من اختصاص والي الجهة. 

 

 .المحالت من الصنف الثاني 
 

 من اختصاص رئيس المجلس الجماعي.  خانةتبقى طلبات الترخيص لفتح المحالت المصنفة في هذه ال
 

 .المحالت من الصنف الثالث
 

تصريح مسبق يوجه إلى السلطة المحلية الجماعية التي بالثالث إال  صنفال يستوجب فتح المحالت المصنفة في ال -
 طاقها الترابي ؛يقع المحل داخل ن

 

 يتلقى مودع الطلب وصال باإليداع مصحوبا بوثيقة تتضمن الشروط العامة المتعلقة بهذا الصنف من المحالت. -
 

.2.V محتوى الملف 

 بالنسبة للمحالت من الصنف األول والثاني يتعين إرفاق طلبات الترخيص بالوثائق التالية :
 

 مذكرة تتضمن : (1

فعنوانها أو اسمها  أو مركزها  االسم الكامل لطالب الرخصة ومحل سكناه وإذا كان األمر يتعلق بشركة  (أ
 جتماعي وكذا صفة موقع الطلب ؛اإل

 نوع ومكونات المحل المراد إحداثه ؛  (ب 

 العدد التقريبي لمناصب الشغل المراد تشغيلها.   (ت 
 

متر( يحدد بشكل دقيق حدود موقع المحل ويبين  )سنتمترين لكل 1/50تصميم الموقع للمحل محرر بمقياس  (2
 أسماء المسالك المجاورة ؛

 

 تصميم المحل وبيان يحدد على الخصوص ما يلي : (3

 تموضع األماكن وأحجامها ؛ (أ

 تموضع الفتحات المخصصة لتفريغ األماكن وتهويتها وكذا أحجامها ؛ (ب 

 العدد التقريبي لليد العاملة المزمع تشغيلها ؛ ( ج

تموضع التجهيزات الصحية المراد إحداثها وكذا كيفية وشروط التفريغ واستعمال أومعالجة بقايا المياه  ( د
 وفضالت االستغالل ؛ 

 وسائل الوقاية من أسباب الحريق ومكافحته وموقع مركز اإلغاثة ؛ ( ه

خوابي إن اقتضى الحال مكان اآلالت المحركة ونوعها وقوتها ومكون حركتها واآلالت واألدوات وال ( و
 والصهاريج واآلبار وكذلك قوة المحركات وكيفية استعمالها ؛

 
 

 
 

وثيقة تثبت دفع التكاليف المترتبة عن البحث )تكاليف اإلشهار والنشر على الخصوص( التي يتحملها صاحب  (4
 الطلب ؛
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 بالنسبة للمحالت التي تستعمل الطاقة الكهربائية : (5

تصميم يعين فيه موقع المعامل ومحطاتها الثانوية وأجهزة تحويل الطاقة الكهربائية والقنوات والتجهيزات  (أ
 الخاضعة لمقتضيات قانونية خاصة ؛ 

بيان يبين الشروط التي أنجزت فيها التعليمات التنظيمية وتضمن اإلرشادات التقنية الالزمة لضمان مراقبة  (ب 
 ي بها العمل. تطبيق المقتضيات الخاصة الجار

 

 3و 2و 1بالنسبة للمحالت من الصنف الثالث، يتعين أن يكون التصريح مصحوبا بالوثائق المشار إليها في البنود 
 أعاله.

 

.3.V يلنالبحث الع 

من ظهير   6يكون كل طلب إنشاء مؤسسة مرتبة في الصنفين األول والثاني موضوع بحث علني )المادة  -
1914  .) 

 

 يتم افتتاح البحث تحت مراقبة : -
 الوالي بالنسبة للمحالت من الصنف األول ؛ ▪
 رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للمحالت من الصنف الثاني.  ▪

 

 دائرة : يتم إجراء هذا البحث داخل  -
 كيلومتر واحد بالنسبة للمحالت من الصنف األول ؛ ▪
 متر بالنسبة للمحالت من الصنف الثاني. 500 ▪

 

 تكون مدة إجراء البحث : -
 شهرا واحدا بالنسبة للمحالت من الصنف األول ؛ ▪
 يوما بالنسبة للمحالت من الصنف الثاني. 15 ▪
 

 التكاليف المترتبة عن إجراء البحث خصوصا الصوائر الناتجة عن اإلشهار والنشر؛يتحمل صاحب الطلب  -
 

ي، يعرض ملف الترخيص والبحث، قصد الدراسة، على مفتش الشغل والمصالح الصحية لنقبل اختتام البحث الع -
 والمحافظة على الصحة العمومية ؛

 

تجيب لمتطلبات صحة وسالمة العمال، يجوز إذا اتضح من تلك الدراسة أن المؤسسة المزمع إحداثها ال تس -
للسلطة المختصة، بقرار يبلغ إلى صاحب الشأن، تأجيل البت في قرار الترخيص إلى أن يتم تعديل التصميم 

 مع تلك المتطلبات. االمرفق بالطلب بشكل يصبح مالئم
 

.4.V تسليم الرخص 

 ي ؛ لنتحتسب ابتداء من اختتام البحث العتمنح التراخيص، مع مراعاة حقوق الغير، داخل أجل شهرين  -
 

 يحدد قرار الترخيص : -
 

 المحل ؛ مكونات ▪
 أهميته التجهيزات التي يشتمل عليها. ▪

 

 يمكن أن يتضمن قرار الترخيص ألجل المصلحة العمومية مقتضيات ترمي إلى : -
 

 الوقاية من أسباب الحريق وجميع أنواع اآلفات ؛  ▪
 التخفيف من أسباب اإلزعاج بالصحة والروائح أواالنبعاثات  الكريهة ؛ ▪

 
 

 اجتناب تلويث المياه ؛ ▪

 وبشكل عام احترام جميع تدابير النظافة واألمن عند تشييد البناءات أو أثناء االستغالل الصناعي. ▪
 

يمكن أن يشمل القرار منع تشييد أي بناء في منطقة معينة حول المحل تحت طائلة تحميل المستغل التعويض  -
 الناتج عن هذا االرتفاق لفائدة األغيار؛ 
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 تسقط الرخصة إذا لم يشرع في تنفيذ األشغال داخل أجل سنة واحدة ؛ -
 

تقديم تصريح بشأنه، لما يزيد على سنة واحدة، إذا توقف استغالل محل مرتب في الصنف الثالث، تم فتحه بعد  -
 يتعين على مستغله تقديم تصريح جديد بذلك.

 

.5.V رفض الرخصة 

تسليمها بتغيير الموقع أو عند يجوز رفض الرخصة ألسباب تتعلق باألمن والنظافة والراحة العامة أو اشتراط  -
 المقتضيات المراد إدراجها ؛

 تعليل هذا  القرار ؛يتعين في جميع الحاالت  -
 

 عن رفض الترخيص. ايستحق في بعض الحاالت تعويض -
 

.VI تموضع المحالت المصنفة 
 
 

.1.VI المحالت من الصنفين األول والثاني 
 

 ال يمكن الترخيص إلنشاء المحالت من الصنفين األول والثاني إال داخل المناطق الصناعية المتواجدة داخل :
 

 الحضرية والمناطق المحيطة ؛الجماعات  ▪
 المراكز المحددة ؛ ▪
 المناطق المحيطة بالمدن والمراكز. ▪
 

 يمكن منع بعض الصناعات داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها؛ -
 

معينة من التجمعات على مسافة ت من الصنفين األول والثاني إال ال يجوز خارج هذه المدارات الترخيص للمحال -
؛ و في هذه الحالة، تحدد هذه المسافة رخص إنشاء هذه المحالت لقروية التي لم تحدد بعد دوائرهاالحضرية وا

 متر. 500والتي ال يجب في كل األحوال أن تقل عن 
 

.2.VI المحالت من الصنف الثالث 

إخضاع المحالت من الصنف الثالث إلى نفس الشروط كما هو الشأن للمحالت من الصنفين يمكن من حيث تموضعها 
 األول والثاني والتي ال يسمح بإقامتها داخل المناطق السكنية. 

 

.VII  العقوبات 

 يعاقب على الخصوص المخالفات التالية :  
 

 بقة الثالثة بدون تصريح مسبق؛ فتح المحالت من الصنفين األول والثاني بدون ترخيص والمحالت من الط -
  

لمحالت من الصنف الثالث لشروط عدم االشتغال قبل تسليم التوصيل بالتصريح واالمتثال اعدم امتثال  -
 للمالحظات المبداة من قبل مفتش الشغل ؛

 

 حالة العود عندما يكون مرتكب المخالفة موضوع حكم نهائي في مخالفة مماثلة. -
  
 
 

.VIII إسهام التشريع المتعلق بالبيئة 

بموجب التشريع المتعلق بالبيئة، يتوقف ترخيص المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة على الحصول  -
 على قرار المقبولية البيئية والتي تشكل إحدى وثائق الملف المقدم من أجل الحصول على الترخيص للمشروع ؛

 

دراسة التأثير على البيئة هي دراسة قبلية تمكن من تقييم اآلثار المباشرة أو غير المباشرة التي يمكن أن تلحق  -
البيئة على األمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع االقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات 

ت السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على األساسية، ومن تحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرا
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 تحسين اآلثار اإليجابية للمشروع على البيئة ؛
 

من أجل ذلك، تخضع المحالت المصنفة لترخيص أو تصريح مسبق بحسب تصنيفها والشروط المحددة في  -
 النصوص التطبيقية ؛

 

ل ال إذا كان مصحوبا بالموافقة ووصاإلدارة إال يقبل طلب الترخيص المتعلق بالمحالت المصنفة من طرف  -
 بالتصريح أو بدراسة التأثير على البيئة ؛

 

 يجب على كل المحالت المصنفة أو غير المصنفة احترام معايير ومقاييس جودة البيئة ؛ -
 

ديم طلب يتعين أن تشمل دفاتر التحمالت الخاصة بالمنشآت الجديدة على المعايير والمقاييس المعمول بها عند تق -
 رخصة البناء ؛

 

 بالنسبة للمنشآت القائمة، تحدد تواريخ تطبيق احترام المعايير والمقاييس المذكورة بموجب نص تنظيمي.   -
 

.IX النصوص المطبقة 
 

 

 .1.IXالنصوص التشريعية 
 

والمحالت حة ( في تنظيم المحالت المضرة بالص1914غشت  25) 1332شوال  3الظهير الشريف بتاريخ  -
 ( كما تم تعديله وتتميمه بـ :1914شتنبر  7خطرة )الجريدة الرسمية بتاريخ المزعجة والمحالت ال

 

 1101( )الجريدة الرسمية عدد 1933أكتوبر  13) 1352جمادى الثانية  22ير الشريف بتاريخ ـالظه ▪
 ( ؛1915، الصفحة 1933بتاريخ فاتح دجنبر 

 

سبتمبر  3( )الجريدة الرسمية بتاريخ 1937غشت  11) 1356انية ـجمادى الث 3ير الشريف بتاريخ ـالظه ▪
 ( ؛1937

 

يوليو  8دة الرسمية بتاريخ ـ( )الجري1938و ـيوني 9) 1357اآلخر يع ـرب 10ير الشريف بتاريخ ـالظه ▪
 ؛ (1938

 

فبراير  10 يخمية بتاردة الرسـ( )الجري1950يناير  18) 1369يع األول ـرب 28ير الشريف بتاريخ ـالظه ▪
1950.) 

 
 

رجب  14بتاريخ  1.03.194المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  65.99القانون رقم  -
 ( ؛2004مايو  6بتاريخ  5210(، كما تعديله )الجريدة الرسمية عدد 2003سبتمبر  11) 1424

من  24المحررة بتاريخ  التدبير الالمتمركز لالستثمارالرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير األول في موضوع  -
 ( ؛2002يناير  17بتاريخ  4970( )الجريدة الرسمية عدد 2002يناير  9) 1422شوال 

بتاريخ  1.03.60المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.03القانون رقم  -
 ( ؛2003يونيو  19بتاريخ  5118( )الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424ربيع األول  10

 
 
 

 

 10بتاريخ  1.03.59المتعلق بحماية واستصالح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.03القانون رقم  -
 .(500، الصفحة 2003يونيو  19بتاريخ  5118( )الجريدة الرسمية عدد 2003ماي  12) 1424ربيع األول 

 

.2.IX النصوص التنظيمية 

( في تعيين طبقات المحالت المضرة 1933أكتوبر  13) 1352جمادى الثانية  22القرار الوزيري الصادر في  -
 ( ؛ كما تم تتميمه وتعديله ب :1933بالصحة أو المزعجة أو الخطرة )الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح دجنبر 

 

( في تغيير القرار الوزيري المؤرخ في 1934غشت  7) 1353ربيع الثاني  25القرار الوزيري الصادر في  ▪
بشأن ترتيب طبقات المؤسسات المضرة بالصحة أو  1933أكتوبر  13الموافق  1352جمادى الثانية  22

 ( ؛1213، الصفحة 1934غشت  31بتاريخ  1140المزعجة أو الخطرة )الجريدة الرسمية عدد 
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( في تغيير وتتميم القرار الوزيري الصادر 1950نونبر  27) 1370صفر  16القرار الوزيري الصادر في  ▪
بشأن ترتيب طبقات المؤسسات المضرة بالصحة أو  1933أكتوبر  13الموافق  1352جمادى الثانية  22في 

 ( ؛2414، الصفحة 1950دجنبر  29بتاريخ  1992المزعجة أو الخطيرة )الجريدة الرسمية عدد 
 

 22( بتغيير القرار الوزيري الصادر في 1954أبريل  28) 1373شعبان  24بتاريخ القرار الوزيري الصادر  ▪
بشأن ترتيب طبقات المؤسسات المضرة بالصحة أو  1933أكتوبر  13الموافق  1352جمادى الثانية 

 ( ؛1975، الصفحة 1954يوليوز  9بتاريخ  2176المزعجة أو الخطرة )الجريدة الرسمية عدد 
 

( في تغيير القرار الوزيري 1959شتنبر  18)  1379ربيع األول  15بتاريخ  2.59.1591المرسوم رقم  ▪
بشأن ترتيب المؤسسات المضرة بالصحة  1933أكتوبر  13الموافق ل 1352 جمادى الثانية 22الصادر في 

 ( ؛3605، الصفحة 1959دجنبر  18بتاريخ  2460أو المزعجة أو الخطرة )الجريدة الرسمية عدد 
 

( بتتميم القرار الوزيري الصادر في 1974مارس  11) 1394صفر  16الصادر بتاريخ  2.72.643المرسوم  ▪
( بشأن ترتيب المؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو 1933أكتوبر  13) 1352جمادى الثانية  22

 ( ؛1974مارس  20بتاريخ  3303الخطرة )الجريدة الرسمية عدد 
 

، تعتبر بموجبه بعض المحالت 1939غشت  25الموافق  1358رجب  9القرار الوزيري الصادر بتاريخ  -
المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة من الطبقة الثالثة مماثلة للمحالت من الطبيقتين األولى والثانية فيما 

، 1939شتنبر  29بتاريخ  1405يتعلق بإحداثها في بعض المناطق الخاصة للسكنى )الجريدة الرسمية عدد 
 ( ؛ 1791الصفحة 

 

من القرار الوزيري بتاريخ  2بتحديد كيفية تطبيق المادة  1949مارس 25قرار مدير األشغال العمومية بتاريخ  -
بتاريخ  1903بشأن ترتيب طبقات المؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة  )عدد  1933أكتوبر  13
 ( ؛1949أبريل  15

 

بتحديد  1949مارس  25بتتميم القرار المديري بتاريخ  1952غشت  23مدير األشغال العمومية بتاريخ  قرار -
بشأن ترتيب طبقات المؤسسات المضرة  1933أكتوبر  13من القرار الوزيري بتاريخ  2كيفية تطبيق المادة 

 (؛1952شتنبر  12بالصحة أو المزعجة أو الخطرة)ج.ربتاريخ 
 

المتعلق بتطبيق التشريع بالمناطق القديمة للحماية االسبانية وإقليم طنجة  1959مارس  20بتاريخ قرار مشترك  -
 (؛1959يونيو 12بتاريخ  2433فيما يتعلق بالمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة ) ج.رعدد 

 

اختصاصات وزير ( يتعلق ب2007نوفمبر  15) 1428ذي القعدة  4الصادر في  2.07.1291المرسوم رقم  -
 ( ؛3615، الصفحة 2007نوفمبر  19بتاريخ  5579التجهيز والنقل )الجريدة الرسمية 

 
 

( بتفويض السلطة إلى 2002مارس  5) 1422من ذي الحجة  20الصادر في  368.02قرار وزير التجهيز رقم  -
 (.486، الصفحة 2002مارس  7بتاريخ  4984والة الجهات )الجريدة الرسمية عدد 

 
 

.3.IX اتـالدوري 

المتعلقة بالمؤسسات المضرة  1981يونيو  10لوزير السكنى وإعداد التراب الوطني بتاريخ  566الدورية رقم  -
 والمزعجة والخطرة.
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 الفهـــرس

 

I. سطــــرة ؛نظم للمطار الم اإل 

II. أغراض المسطــــرة ؛ 

III.  اللجنة الجهويـــة ؛ 
IV.  مسطرة دراسة الملفــــات ؛ 

V.  .النصوص المطبقــــة 

 

 مراقبـة بعـض العمليـات العقاريـة المتعلقــة 

 بالمشاريـع االستثماريـة غيـر الفالحيــة  
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.I سطرة نظم للمطار الماإل 
 

الصادر  2.04.683المرسوم رقم تم إحداث مسطرة دراسة الطلبات المتعلقة ببعض العمليات العقارية بموجب  -
 ( يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية؛2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16بتاريخ 

 

 

 9) 1422من شوال  24تندرج المسطرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية بتاريخ  -
 الوزير األول في موضوع التدبير الالمتمركز لالستثمار.( الموجهة إلى 2002يناير 

 

.II  أغراض المسطرة 
 

من الرسالة الملكية بتحويل اللجن الوطنية الموكل إليها إبداء الرأي في بعض العمليات  .3.2.4تقتضي الفقرة  -
 العقارية وخاصة :

 للفالحة ؛اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التصريح بعدم قابلية األراضي  -

 اللجنة المكلفة بحماية المناطق الساحلية والمناطق الحساسة ؛ -
 

 

 إلى لجن جهوية ووضعها تحت سلطة الوالي أو العامل الذي يفوض إليه ذلك ؛
 
 

تختص اللجنة الجهوية بدراسة الطلبات المتعلقة ببعض العمليات العقارية المتعلقة بالمشاريع االستثمارية غير  -
 الفالحية.

 

.III  اللجنة الجهوية 
 

.1.III تكوين اللجنة 
 

 تتكون اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية التي يرأسها والي الجهة من األعضاء التالية أو ممثليهم: -
 

 عامل العمالة أو اإلقليم المعني ؛ ▪

 مدير المركز الجهوي لالستثمار ؛ ▪

 مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي ؛المدير اإلقليمي للفالحة أو  ▪

 مندوب األمالك المخزنية ؛ ▪

 المحافظ على األمالك العقارية ؛ ▪

 ؛ وإعداد التراب الوطنيسكان والتعمير إلالمفتش الجهوي ل ▪

 مدير الوكالة الحضرية ؛ ▪

 المندوب الجهوي للوزارة المعنية بالمشروع المراد إنجازه ؛ ▪

والغابات والسياحة إذا تعلق األمر بمشاريع يزمع إنجازها في المناطق  ممثلو قطاعات التجهيز والمياه  ▪
 وفي المناطق الحساسة.  الساحلية التي ال تشملها وثائق التعمير

 
 

 يتعين أن يفوض ألعضاء اللجنة أو ممثليهم بشكل قانوني السلط الالزمة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات. -
 

 لالستثمار بمهمة كتابة اللجنة.يعهد للمركز الجهوي  -
 

.2.III  اختصاصات اللجنة 

 تبت اللجنة في طلبات مشاريع االستثمار المتعلقة ب :
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تفويت أو كراء األراضي الفالحية أو ذات الصبغة الفالحية التابعة لملك الدولة الخاص، الواقعة خارج المدارات  -
تصميم للتنمية مصادق عليهما والتي ترمي إلى إنجاز مشروع الحضرية أو غير الخاضعة لتصميم التهيئة أو 

 استثماري غير فالحي ذي صبغة اقتصادية أو اجتماعية ؛
 

اإلشهاد بعدم الصبغة الفالحية لألراضي الفالحية حينما تهم العمليات العقارية المتعلقة بها أشخاصا ذاتيين أجانب  -
 ا أو جزء منه بيد أشخاص أجانب ؛أو شركات باألسهم أو شركات يكون مجموع رأسماله

 

الترخيص بتقسيم األراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر االستثمار في األراضي الفالحية غير المسقية من  -
 أجل خلق أو توسيع منشآت فالحية ؛

 

ائق الوطنية إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية ال تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة )الحد -
 والمواقع الطبيعية ...(.

 

.IV مسطرة دراسة الملفات 
 

.1.IV مقتضيات مشتركة لكل المشاريع 
 

المذكور، لدى المركز الجهوي  2.04.683تودع الملفات المكونة بشكل صحيح طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  -
 لالستثمار مقابل وصل بالتسلم موقع ومؤرخ ؛ 

 الجهوي لالستثمار نسخة من الملف إلى كل عضو من أعضاء اللجنة من أجل دراسته ؛يوجه مدير المركز  -

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ؛ -

 يتم البت في الملفات المودعة خالل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الملف ؛ -

يكون موضوع طعن أمام اللجنة يجب أن يكون كل رفض للطلب معلال ويبلغ إلى المعني باألمر. كما يمكنه أن  -
 المكلفة باالستثمار لدى الوزير األول ؛

 

 .2.IV مقتضيات خاصة 
  

.1.2.IV تفويت أو كراء األراضي الفالحية أو ذات الصبغة الفالحية التابعة لملك الدولة الخاص 
 

 المودعة، يجب على اللجنة أن : (1)للبت في الطلبات  -
 
 

 ونية لألرض موضوع الطلب ؛ـالمادية والقانية ـق من القابلـتتحق ▪

 شروع المراد إنجازه ؛ـماعية للمـصادية واالجتـيم األهمية االقتـتقي ▪

 شروع ؛ـتحديد المساحة الالزمة للم ▪

 ظة على األراضي التالية :ـتسهر على المحاف  ▪
 

o ير ـعمال غـالري ضد أي استعة داخل دوائر ـعالية، خاصة تلك الواقـؤهالت الفالحية الـاألراضي ذات الم
 الحي ؛ـف

o  األراضي الفالحية الموضوعة رهن إشارة شركات الدولة من أجل إنجاز مهام وإبرام اتفاقيات الشراكة
 إلنجاز مشاريع استثمارية ؛

o 29) 1392من ذي القعدة  22الصادر في  1.72.277ير الشريف رقم ـاألراضي الموزعة في إطار الظه 
 عة لملك الدولة الخاص؛ـية تابـعلق بمنح الفالحين أراض فالحية أو ذات صبغة فالحـ( المت1972ديسمبر 

 

o من طرف الدولة إلنجاز مشاريع أو برامج أو مهام معينة ؛ األراضي المخصصة 
 

 تتحقق مما يلي : ▪
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o  تمنعها ؛عدم وجود األرض في مناطق أو قطاعات أو دوائر تخضع لنصوص تقيد المعامالت العقارية أو 
o مة المشروع مع توجهات وثائق التعمير وإعداد التراب. ءمال 

 

ترخص عمليات التفويت والكراء طبقا لنظام المحاسبة العمومية مع مراعاة السلط الجديدة المفوضة لوالة  -
 الجهات.

 

.2.2.IV شهادة عدم الصبغة الفالحية 

الفالحية الواقعة كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري من طرف يتوقف اقتناء العقارات الفالحية أو ذات الصبغة  -
أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات باألسهم أو شركات يكون مجموع رأسمالها أو جزء منه بيد أشخاص أجانب، 

 قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فالحية، على الحصول على شهادة عدم الصبغة الفالحية ؛

 عدم الصبغة الفالحية، يجب على اللجنة أن تحترم المبادئ األساسية التالية :شواهد  (2)للبت في طلبات  -
 

 السهر على المحافظة على األراضي ذات المؤهالت الفالحية العالية ؛ ▪
 

التأكد من أن العقار ال يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الخاصة، خاصة  ▪
 وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار اإلصالح الزراعي ؛قطاعات الضم ودوائر الري 

 

 ؛تقييم األهمية االقتصادية واالجتماعية للمشروع المراد إنجازه  ▪
 

 تحديد المساحة الالزمة إلنجاز المشروع. ▪
 

األجل تبعا لهذه الدراسة تسلم للمعني باألمر شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفالحية شريطة أن ينجز المشروع في  -
 المحدد في االلتزام ؛

 

وإذا تعذر على المستثمر إنجاز المشروع داخل األجل المحدد في االلتزام ألسباب قاهرة، يجوز لوالي الجهة  -
 تمديد هذا األجل بطلب من المستثمر ؛

 

معاينة إنجاز تمنح لصاحب الشأن بطلب منه أو بمبادرة من اإلدارة شهادة نهائية بعدم الصبغة الفالحية بعد  -
 المشروع من طرف لجنة تضم األعضاء التالية :

 

 السلطة المحلية أو من ممثلها، رئيسا ؛ ▪

 ممثل المديرية اإلقليمية للفالحة أو المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي المعهود إليهما بكتابة اللجنة ؛ ▪

 ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز ؛ ▪

 المشروع.ممثل الوزارة الوصية على  ▪
 

 يمكن أن تمنح كذلك شهادة الصبغة غير الفالحية إذا كان العقار قد فقد مسبقا قابليته للفالحة ؛ -

 ؛تمنح الشهادة المؤقتة أو النهائية بعدم الصبغة الفالحية من طرف والي الجهة -

 األساسية التالية:مشاريع اإلستثمارية، يجب على اللجنة أن تراعي المبادئ ال (3)في طلبات  للبت-
 

 ؛ قتصادية واإلجتماعية للمشروعالمنفعة اإل ▪

 ؛ حماية المناطق الحساسة والمحافظة عليها ▪

 ؛ المحافظة على الطابع العمومي للشواطئ ▪

 حماية المواقع التي يمكنها أن تستقبل وحدات التهيئة السياحية. ▪
 
 

 يسلم القرار المتعلق بالمشروع من طرف والي الجهة. -
 

لم يتم بعد حصر هذه الالئحة( 3)  

 
.3.2.IV تقسيم األراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر االستثمار باألراضي الفالحية غير المسقية 

 

 



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

153 

 

يتوقف تقسيم األراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر االستثمار باألراضي الفالحية غير المسقية إلنشاء أو  -
حصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم توسيع منشآت غير فالحية على ال

المتعلق بالحد من تقسيم األراضي الفالحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر االستثمار باألراضي  34.94
 الفالحية غير المسقية ؛

 
 

 األساسية التالية :رخص التقسيم، يجب على اللجنة أن تراعي المبادئ  (4) للبت في طلبات -

 التأكد من أن تغيير الغرض المخصص له العقار لن يضر بدائرة الري المعنية ؛ ▪
 تقييم األهمية االقتصادية واالجتماعية للمشروع المراد إنجازه ؛ ▪
 تحديد المساحة الالزمة إلنجاز المشروع. ▪

 

 يمنح الترخيص بالتقسيم من طرف والي الجهة. -
 

. 2.IV4  اإلستثمارية المراد إنجازها في المناطق الساحلية التي ال تشملها وثائق التعمير وفي المشاريع
 المناطق الحساسة

 

المراد إنجازها في المناطق الساحلية غير المغطاة بوثائق التعمير أو في المناطق  تعرض المشاريع اإلستثمارية-

 وإبداء الرأي بشأنها.الحساسة على أنظار اللجنة لدراستها 

.V النصوص المطبقة 

.1.V النصوص التشريعية 
 

( بمثابة قانون يتعلق 1972ديسمبر  29) 1392من ذي القعدة  22الصادر في  1.72.277الظهير الشريف رقم  -
 26بتاريخ  3178بمنح الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص )الجريدة الرسمية عدد 

 ( ؛1973سبتمبر 
 

المتعلق بالحد من تقسيم األراضي الفالحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر االستثمار  34.94القانون رقم  -
 1416ربيع األول  13بتاريخ  1.95.152الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  باألراضي الفالحية غير المسقية

 ؛ (1995سبتمبر  6بتاريخ  4323( )الجريدة الرسمية عدد1995غشت 11)
 

.2.V النصوص التنظيمية 

( يتعلق باللجنة الجهوية 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16الصادر بتاريخ  2.04.683المرسوم رقم  -
 ( ؛2005يناير  6بتاريخ  5280المكلفة ببعض العمليات العقارية )الجريدة الرسمية عدد 

 

( بسن نظام عام للمحاسبة العامة  1967أبريل  21) 1387محرم  10بتاريخ  330.66المرسوم الملكي رقم  -
 (، كما تم تعديله وتتميمه ؛1967أبريل  26بتاريخ  2843)الجريدة الرسمية عدد 

 

( لتطبيق القانون رقم 1995نوفمبر  16) 1416جمادى اآلخرة  22الصادر في  2.94.590المرسوم رقم  -
داخل دوائر الري ودوائر االستثمار باألراضي  المتعلق بالحد من تقسيم األراضي الفالحية الواقعة 34.94

غشت 11) 1416ربيع األول  13بتاريخ  1.95.152الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   الفالحية غير المسقية
 ( ؛1995دجنبر  6بتاريخ  4336( )الجريدة الرسمية عدد 1995

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 5) 1422من ذي الحجة  20الصادر في  367.02والسياحة رقم قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة  -
( بتفويض السلط إلى والة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع 2002مارس 

 ( ؛2002مارس  7بتاريخ  4984استثمارية )الجريدة الرسمية عدد 
 

.3.V اتــالدوري 

 حول تدبير مشاريع االستثمار 2002دجنبر  26بتاريخ  20/2002منشور الوزير األول رقم 
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 الجمعيات النقابية للمالك الحضرييـن
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.I سطرةنظم للمطار الماإل 

 تنظم الجمعيات النقابية للمالك الحضريين أو آلية ضم وإعادة توزيع األراضي بنصين خاصين :
 

المتعلق بالشركات التوكيلية ألرباب األمالك ( 1917نوفمبر  10) 1336محرم  25الظهير الشريف الصادر في  -
 الكائنة بالمدن، كما تم تغييره وتتميمه ؛

( المتعلق بتسجيل األمالك الخاضعة لنظام 1922يونيو  10) 1340من شوال  13الظهير الشريف الصادر في  -
 بالمدن.( بشأن الشركات التوكيلية ألرباب األمالك الكائنة 1917نوفمبر  10) 1336محرم  25ظهير 

 

.II تعريف جمعية نقابة المالك الحضريين 

جمعية نقابة المالك الحضريين هي تكتل المالك أو الملكيات بهدف إعادة هيكلة أراض حضرية بضمها بغية إعادة  -
 نجاز التجهيزات الجماعية ؛إلتشكيل تنطيقها لجعل العقارات صالحة للبناء و

 ن المالك األصليين بعد تغيير وعائها ؛يتم إعادة توزيع األراضي التي تم ضمها بي -

 ترتكز عملية ضم األراضي وإعادة توزيعها كآلية للتهيئة الحضرية على توجهات وثيقة التعمير إن وجدت ؛ -

الصادر  1.58.376ليست جمعية نقابة المالك الحضريين ال بجمعية خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم  -
نظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه وال بنقابة مهنيين، بل هي المتعلق بت 1958نوفمبر  15بتاريخ 

 شخص معنوي يهدف إلى تدبير التجهيزات المشتركة لمجموعة من المالك العقاريين.

 

.III غرض تأسيس نقابة جمعية المالك الحضريين 

 تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير من خالل :الغرض من تأسيس نقابة جمعية المالك هو تعبئة العقارات للتمكين من  -
 

 إنجاز التصميم العمومي المتعلق بتصفيف األبنية وتوسيع المدينة ؛ ▪

 تجزئة بعض األمالك ؛ ▪

 المستعملة...( وصيانتها. أو تهيئة الطرقات الخاصة وملحقاتها )األرصفة ومجاري المياه  ▪
 

أخذ صفة جمعية نقابية التي يمنحها القانون امتيازات يقوم بهذه العمليات هيئة تحدث خصيصا لهذا الغرض والتي ت -
 السلطة العمومية، وذلك للقيام بضم األراضي و/أو العقارات وتهيئتها وإعادة توزيعها.

 

.IV  نطاق التطبيق 

يطبق الضم العقاري داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وفي مناطق حضرية محددة مشمولة بتصميم 
للتهيئة والتي ال يسمح تنطيقها من القيام بتهيئة منسجمة وال بإنجاز شبكات الطرق والتجهيزات الجماعية المنصوص 

 عليها في تصميم التهيئة.  
 

.V نقابة المالك الحضريين األهداف العملية لجمعية 

يكمن الحل الذي يقدمه الضم الحضري في تجميع كل األراضي للتمكين من فتح الطرقات وإحداث الساحات  -
العمومية وتخصيص األراضي الالزمة إلنجاز التجهيزات الجماعية وجعل البقع األرضية صالحة للبناء وفقا لما 

 ينص عليه تصميم التهيئة ؛
 
 
 

يمكن الضم الحضري السلطة العمومية من تجنب اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية التي تعتبر حال مكلفا بالنسبة  -



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

158 

 

للمال العام بتفضيل المقاربة التشاركية في عمليات التهيئة مع المالك العقاريين للمنطقة المعنية وذلك من خالل 
 المساهمة بحصة عينية أو مالية.

 

.VI    مسطرة إحداث جمعية نقابية للمالك الحضريين 

يمكن إحداث جمعيات نقابية للمالك الحضريين من طرف الدولة أو الجماعات الحضرية في المناطق المخصصة سواء 
 إلنجاز مساكن اقتصادية أو لبناء عمارات أو لبيع بقع معدة للبناء.

 
 

.1.VI كيفية اإلحداث 

 ختيارية إما :ة للمالك الحضريين اإليمكن إحداث الجمعيات النقابي
 

 بمبادرة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية ؛ -
 بعد دراسة الطلبات المقدمة له لهذا الغرض، من طرف المالك الحضريين المعنيين. -
 

.1.1.VI يجماعرأي المجلس ال 

 ي بعد استطالع رأي هذا المجلس بإعداد :لجماعيأمر رئيس المجلس ا 
 

 المحدد لمحيط المنطقة المعنية ؛التصميم  -

 مشروع النظام األساسي الذي يحدد هدف الجمعية وضوابط تنظيمها وتسييرها. -
 

.2.1.VI البحث العلني 

يودع التصميم المحدد لمحيط المنطقة ومشروع النظام األساسي لدى مصالح الجماعة حيث يتمكن المعنيون باألمر  -
 مالحظاتهم  بشأنها ؛من االطالع عليها وتقديم 

بواسطة رسائل فردية تبلغ إلى كل من المالك العقاريين الظاهرين أو ينشر إعالن بهذا اإليداع عن طريق التلصيق  -
 لألراضي الواقعة داخل حدود مدار الجمعية وذلك من أجل :

 

 يوما ؛ 40يوما وال تزيد عن  20إخبارهم بمدة البحث التي ال تقل عن  ▪

 استدعاء المالك العقاريين عند نهاية البحث لحضور الجمع العام التأسيسي.    ▪

 

.3.1.VI  الجمع العام 

 الرئاسة
 يرأس الجمع العام رئيس المجلس الجماعي الذي يعرض فيه على األعضاء الحاضرين أو وكالئهم :

 

 مشروع النظام األساسي ؛ -

 تعيين أعضاء مكتب الجمعية. -
 

 النصاب
 

انخراط األغلبية ضروريا وكافيا إلحداث الجمعية شريطة أن يمثل المنخرطون على األقل نصف مساحة األراضي يعد 
 الواقعة داخل المنطقة التي يشملها مدار الجمعية.

 

 التصويت على مشروع النظام األساسي

 يتم تثبيت المصوتين ونتائج التصويت في محضر ؛ -
 
 

 جلس الجماعي واألعضاء الحاضرين مع بيان :يتم توقيع المحضر من قبل رئيس الم -
 

 انخراط المالك العقاريين الذين ال يعرفون التوقيع ؛ ▪

 انخراط المالك العقاريين المعبرين عن انخراطهم كتابة ؛ ▪
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 أسماء األشخاص الممتنعين عن التصويت. ▪
 

 تلحق األجوبة المرسلة كتابة بالمحضر ؛ -

 التصويت بمثابة انخراط في الجمعية ؛يعتبر عدم الجواب أو االمتناع عن  -

بعد تصويت الجمع العام يتوفر المالك العقاريون المعترضون على أجل خمسة عشر يوما لتقديم مالحظاتهم لرئيس  -
 المجلس الجماعي.

 
 

     تكوين الجمعية

األعوان التقنيين المكلفين بإعداد يتم إحداث الجمعية االختيارية بمرسوم يعين في نفس اآلن  : الجمعية االختيارية*  
 عمليات الضم العقاري موضوع الجمعية.

 
 
 

يتم إحداث الجمعية اإلجبارية بإيعاز من الدولة أو الجماعة الحضرية بموجب مرسوم وذلك  : الجمعية اإلجبارية* 
إلنجاز منطقة سكن اقتصادي. وال تسري المسطرة المفصلة أعاله والمتعلقة بالجمعيات 

 يارية على هذا النوع من الجمعيات.االخت
 

.2.VI اآلثار القانونية لتكوين جمعيات نقابة المالك الحضريين 

 ابتداء من تاريخ نشر المرسوم القاضي بإحداث الجمعية بالجريدة الرسمية : -
 

 للمنطقة ؛يمنع تشييد أي مبنى جديد على األراضي الواقعة داخل الدائرة التي يشملها التصميم المحدد  ▪

 ال يمكن القيام بالمباني الموجودة بهذه األراضي إال باإلصالحات المدعمة لها ؛ ▪

يجوز، بصفة استثنائية، تسليم رخص البناء على األراضي الواقعة خارج حدود الطرق والساحات المزمع  ▪
 إحداثها بعد موافقة اللجنة التقنية.

 

التراضي، يجوز للجماعة أو الجمعية، حسب الحالة، وضع اليد على باستثناء األراضي المبنية التي يمكن تعبئتها ب -
 ثها ؛حدود الطرق والساحات المزمع إحدااألراضي الواقعة داخل 

ترتبط حقوق وواجبات المالك العقاريين الحقيقيين أو الظاهرين المترتبة عن إحداث الجمعية النقابية بالعقارات  -
 العقاريين المتتاليين.وتتبعها بين أيدي المالك 

 

.3.VI اللجنة النقابية 

 :* الجمعية االختيارية

 يمثل الجمعية االختيارية لجنة نقابية يرأسها رئيس المجلس البلدي أو من ينوب عنه ؛ -

أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام التأسيسي من بين المالك أعضاء الجمعية  8إلى  4تتكون اللجنة النقابية من  -
 الشروط المقررة في األنظمة األساسية ؛وفق 

 تزاول مهام األعضاء في الجمعية النقابية بدون مقابل ؛ -

استدعاء جمع  ،بناء على طلب رئيس المجلس البلدي ،إذا تبين أن عمل اللجنة تواجهه عراقيل يمكن للوزير األول -
لجمعية المالك. ويمكن في نفس اآلن  عام لتعيين لجنة نقابية جديدة والتي يمكن أن يكون أعضائها غير منتمين

 تعيين لجنة جديدة تنتهي صالحياتها يوم انتخاب لجنة جديدة.

 
 

 :* اللجنة اإلجبارية

خارج من يمثل الجمعية اإلجبارية لجينة نقابية يرأسها رئيس المجلس الجماعي والتي يمكن اختيار أعضائها  -
 أعضاء الجمعية النقابية ؛

توفر على نفس الموارد والوسائل المالية للتنفيذ على تحالة، هذه اللجينة بنفس الحقوق وتمتع، في هذه الت -
 جمعيات النقابية االختيارية.غرارالجموع العامة واللجن النقابية لل
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.VII مراحل الضم العقاري 

 تتم عملية الضم العقاري عبر ثالث آليات :
 

 تجميع األراضي ؛ -

 تهيئتها وفقا لمقتضيات تصميم التهيئة ؛ -

 إعادة توزيعها. -
 

.1.VII تجميع األراضي 

تكمن أول عملية مرتبطة بالضم العقاري في تجميع القطع األرضية و/أو البنايات الموجودة داخل مدار الضم  -
 داخلها تطبيق تصميم التهيئة أو قرار تخطيط حدود الطرق بكل سهولة ؛بللحصول على منطقة يمكن 

المدار الالزم لتحقيق الضم وذلك بعد  قوم بهذه العملية اللجنة النقابية أو لجنة الضم المحدثة لهذا الغرض، وتشملت -
 موافقة أغلبية المالك ؛ 

 

ويشمل تجميع األراضي تلك المتواجدة في الطريق العمومي أو خارجها والساحات والمساحات الخضراء  -
 والمساحات المشجرة الموجودة أو المراد إحداثها ؛

 

المثقلة منها بارتفاقات مرتبطة بتصميم تهيئة أو قرار يمكن أن تشمل عملية تجميع األراضي العقارات سواء  -
 تخطيط حدود الطرق أم ال.

 

.2.VII تهيئة األراضي 

 تتمثل تهيئة األراضي في إعادة تشكيل البقع األرضية بشكل تصبح مطابقة لتصميم التهيئة الذي يشمل المنطقة ؛ -
 

ق وملحقاتها خصوصا قنوات الماء الصالح للشرب شمل هذه العملية إحداث تجزئة عقارية أو تهيئة الطرتيمكن أن  -
 والكهرباء والصرف الصحي ؛

 

يمكن أن تشتمل تهيئة األراضي على تقويم األراضي و/أو العقارات المبنية أم ال وفقا لمقتضيات تصميم التهيئة  -
ودة داخل مدار يمكن أن يترتب عن تهيئة األراضي و/أو العقارات الموج ،وقرار تخطيط حدود الطرق. بمعنى آخر

 الضم كل عملية من شأنها أن تسهل تطبيق مقتضيات التخطيط الحضري.

 

.3.VII إعادة توزيع البقع األرضية 

مطابقة لمضامين تصميم التهيئة، يستعيد المالك بقعهم األرضية أو بقعا أرضية  حتى تصير فور تهيئة األراضي -
 قبل ضم الملكيات العقارية ؛ ايتوفرون عليه اكانو تلك التيتساوي 

يأخذ بعين االعتبار عند توزيع البقع األرضية الواقعة خارج حدود الطرق والساحات المزمع إحداثها مساحة كل  -
العناصر األخرى التي تحدد قيمتها وال سيما الرؤية والشكل والموقع وموقعها وقابلية  بقعة وطول واجهتها وكل

 البناء ؛

 

 

يؤدي أعضاء الجمعية الذين استفادوا من اشتراكهم في العملية من امتيازات، تعويضا عن ذلك أو معدل الفارق بين  -
 تضررين تعويضا عن ذلك ؛األنصبة يساوي االمتيازات التي استفادوا منها. ويتلقى المالك الم

ويستحق التعويض كذلك لمكتري العقارات التي شملها تخطيط الطرق والساحات الذين يتوفرون على عقد كراء  -
 ثابت التاريخ سابق لنشر اإلعالن بإخبار العموم بمشروع إحداث الجمعية.

 

.4.VII   دور األعوان التقنيين 
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طرف األعوان التقنيين )المهندسين المساحين الطبوغرافيين( تحت إشراف يتم إعداد العمليات المفصلة أعاله من  -
 رئيس المجلس الجماعي. ويقوم هؤالء األعوان بوضع :

 جدول بالبقع األرضية الواقعة داخل التصميم المحدد للمنطقة مع تحديد قيمتها ؛ ▪

بالئحة التعويضات النقدية والمساهمات مشروع إلعادة توزيع هذه البقع األرضية مصحوبا، إن اقتضى الحال،  ▪
 ومعدالت فارق األنصبة وباقي التعويضات التي يتضمنها المشروع.

 

تودع هذه الوثائق التي يوقعها األعوان التقنيين ويأشر عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي، لدى المصالح  -
 عند االقتضاء ؛ احظاتهم بشأنهالجماعية حيث يتم إخبار المعنيين باألمر الذين بإمكانهم تقديم مال

عند انقضاء هذا األجل، يعرض المشروع مصحوبا بالمالحظات المقدمة بشأنه على أنظار اللجنة قصد المصادقة  -
عليه والتي يمكن لها أن تدخل عليه التعديالت التي تراها ضرورية. ويقوم أعضاء اللجنة المذكورة بتوقيع التصميم 

 المحدد.

 

.5.VII عقاراتتحفيظ ال 

 يتم تلقائيا تحفيظ العقارات الواقعة داخل دائرة الجمعية النقابية المعنية ؛  -
 

 ولهذه الغاية توجه الجمعية النقابية للمحافظ على األمالك العقارية المعني : -
 

 المرسوم القاضي بإحداث الجمعية ؛ ▪
 وضعية التقسيم العقاري مع أسماء وعناوين المالك العقاريين ومساحة وقيمة كل قطعة أرضية ؛  ▪

 التصميم المحدد لدائرة الجمعية النقابية. ▪

 (.1922أنظر تفاصيل مسطرة التحفيظ في ظهير )
 

.6.VII دور اللجنة النقابية 

 تقوم اللجنة النقابية بإعداد مشروع الضم ؛  »السكن االقتصادي«في المناطق المسماة  -

 يوما، بمقر الجماعة مصحوبا بسجل لتدوين مالحظات المالك المعنيين ؛ 15يودع هذا المشروع، لمدة  -

 ينشر إعالن بهذا اإليداع ويبلغ إلى كل المعنيين. -

 

.VIII الموارد المالية 

 لتنفيذ عملياتها يمكن للجنة النقابية : -
على المالك العقاريين وإعداد قائمة بأسماء الخاضعين لها توقع من طرف رئيس المجلس إحداث رسوم  ▪

 الجماعي؛
 اللجوء إلى االقتراض بعد استطالع رأي المجلس الجماعي وموافقة الوزير األول ؛  ▪

إحداث تلقي الدعم والتسبيقات على شكل قروض أو إعانات تمنحها الدولة أو الجماعة عندما يكون الغرض من  ▪
 الجمعية النقابية تنفيذ تصميم التهيئة.

 
 
 

عندما يتم إحداث الجمعية بشكل إجباري، تتحمل الجهة التي اتخذت مبادرة إحداثها كليا أو جزئيا مصاريف إنجاز  -
 أشغال ضم وإعادة توزيع األراضي  وعلى الخصوص األتعاب المستحقة لفائدة األعوان التقنيين.

 
.IX المصادقة 

 المصادقة على قرارات اللجنة النقابية ولجنة الضم بمرسوم ؛تتم  -

 تتم المصادقة بظهير إذا كانت عمليات الجمعية تهم عقارات حبسية ؛ -

 ابتداء من تاريخ نشر مرسوم أو ظهير المصادقة بالجريدة الرسمية : -
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لعقارات، ، لتقع على البقع األرضية الجديدة ايفما كانت طبيعتها والمثقلة بها تنتقل، بصفة تلقائية، الحقوق العينية ك -
 موضوع المعاوضة وعلى معدل الفرق بين األنصبة والتعويضات ؛

 يرفع منع البناء خارج حدود الطرق والساحات المخطط لها. -

 

.X أداء التعويضات وتطهيرالعقارات 

 قابض الجماعي ؛تودع التعويضات المستحقة لفائدة المالك العقاريين عند االقتضاء، بصندوق ال -

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بإحداث الجمعية النقابية، تنشر إعالنات بالجريدة الرسمية إلطالع العموم بإيداع لدى  -
 المصالح الجماعية :

 

 ة ؛ــقرار اللجنة النقابي ▪
 التصاميم المحددة للدائرة النقابية ؛ ▪

 والمساهمات وأسماء المدينين والمستفيدين.الئحة التعويضات ومعدل الفرق بين األنصبة  ▪
   

 تنشر كذلك هذه اإلعالنات، باللغتين العربية والفرنسية، بالجرائد المسموح لها بتلقي اإلعالنات القانونية ؛ -

 إذا لم يتوصل مكتب الجمعية بأي تعرض، يدفع مبلغ التعويض لذوي الحقوق ؛  -

 تعويض ويحرر منها العقار.البفي كل الحاالت تنقل حقوق المطالبين  -
  

.XI الطعن 

يمكن للمعنيين باألمر، داخل أجل شهر واحد يحتسب ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة بالجريدة الرسمية  -
البعد، أن يتقدموا بطعونهم أمام المحكمة المختصة قصد المطالبة بتعويضهم، وذلك في حالة تضاف عليه آجال 

 ضرر مباشر ومحقق ؛حصول منازعتهم مبلغ التعويض أو 
 

ال يمكن إدخال اإلدارة في الدعوى، ويتحمل المالك العقاريون دون غيرهم أداء مبالغ التعويضات أو تدرج في  -
 ة.مصاريف الجمعية، حسب الحال

 

.XII حل الجمعية 
 

 يتم التصريح بحل الجمعية بمرسوم يتخذ باقتراح من رئيس المجلس الجماعي بعد رأي معلل من المجلس المذكور.-
 

.XIII النصوص المطبقة 
 

XIII.1النصوص التشريعية . 
 

األمالك الكائنة ( إحداث شركات توكيلية ألرباب 1917نوفمبر  10) 1336محرم  25الظهير الشريف الصادر في  -
 ( ؛1917نوفمبر  19بتاريخ  265بالمدن، كما تم تعديله وتتميمه )الجريدة الرسمية 

 
 
 
 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير  25.90القانون رقم  -
 15بتاريخ  4159الجريدة الرسمية عدد ) (1992يونيو  17)1412ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.7الشريف رقم 

 ( ؛1992يوليو 
 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31يذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالتعمير الصادر بتنف 12.90القانون رقم  -
 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
كما تم ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 ؛ هميتمتو ه يريغت
 

( يتعلق بتسجيل األمالك الكائنة بالمدن 1922مارس  24) 1340من شوال  13الظهير الشريف الصادر في  -
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( في إحداث شركات توكيلية ألرباب األمالك 1917نوفمبر  10) 1336محرم  25الجارية عليها مقتضيات الظهير 
 (.1922يوليو  4بتاريخ  506الكائنة بالمدن)الجريدة الرسمية عدد 
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III.  غرض إحداث نقابات أرباب األراضي المجــزأة ؛ 
IV.  نطاق التطبيــق ؛ 

V.   مسطرة تأسيس نقابات أرباب األراضي لصيانة التجـزئــات ؛ 

VI.  مسطرة تأسيس نقابات أرباب األراضي المجزأة لتقويم التجـزئـات 
 المتالشية أو الناقصة التجهيــز ؛

VII.  .النصــوص المطبقــة 

 

 نقابـات أربـاب األراضـي المجـزأة
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.I سطرةنظم للمطار الماإل 

التجزئات العقارية وترميمها وبالقيام باألشغال الضرورية لتقويم التجزئات تم إحداث المسطرة الخاصة بصيانة  -
المتعلق بنقابات أرباب األراضي  1938ماي  31المتالشية أو ناقصة التجهيز بموجب الظهير الشريف بتاريخ 

 المجزأة ؛
 

لنقابية للمالك حول الجمعيات ا 1917في الواقع ال يتعلق األمر إال بتوسيع نطاق تطبيق مقتضيات ظهير  -
 الحضريين وتكييف مقتضياته األساسية؛

 

منح هذا الظهير لإلدارة إمكانية القيام تلقائيا باألشغال الضرورية لصيانة التجزئات وتحسين تجهيزها وسن في  -
 تنفيذ هذه األشغال.بنفس اآلن مبدأ تأسيس جمعيات  نقابية للقيام، عند االقتضاء، 

 

.II تعريف نقابة أرباب األراضي المجزأة 

الك أو ملكيات بهدف  صيانة األراضي المجزأة وتقويم األراضي نقابات أرباب األراضي المجزأة هو تكثل م -
 المجزأة الناقصة التجهيز ؛

 تتمثل صيانة األراضي المجزأة على الخصوص في األعمال التالية : -
 أعمال التنظيف والترميم واإلصالح ؛ ▪

 أعمال التهيئة اإلضافية ؛ ▪

 ؛ إحداث واستغالل المنشآت الالزمة إلنجاز لألشغال المذكورة ▪

 شراء أو كراء المنقوالت التي تستعمل إلنجاز قسط األعمال التي يمكن القيام بها من طرف الجمعيات النقابية. ▪
 

 التجزئات المتالشية هي التجزئات :  -
 

 التي ال تتوفر على التجهيزات األساسية الالزمة ؛ ▪

 التي ليست موصولة بتصميم التهيئة. ▪
 

المتالشية أو الناقصة التجهيز هو ترميم وإصالح تصميم التجزئة وبرنامج أشغال المقصود بتقويم التجزئات  -
 17بتاريخ  25.90تجهيزها غير المطابق للمقتضيات العامة للتهيئة كما هي منصوص عليها في القانون رقم 

 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 1992يونيو 
  

III. اث نقابات أرباب األراضي المجزأةغرض إحد 

 التجزئات : نايدإلى تحقيق ثالثة أهداف ذات أهمية عملية أساسية في م 1938يهدف نظام 

 تحديد شروط صيانة التجزئات ؛ -
تمكين المعنيين باألمر من تأسيس، بشكل إرادي، جمعيات نقابية لصيانة تجزئاتهم أو عند تعذر ذلك تأسيس  -

  إجباريا من طرف اإلدارة ؛جمعيات نقابية 

 تحديد شروط تقويم وإصالح التجزئات المتالشية أو ناقصة التجهيز. -
 

.IV نطاق التطبيق 

يطبق النظام الخاص بصيانة التجزئات وتقويم التجزئات المتالشية وناقصة التجهيز داخل الجماعات الحضرية 
 والمراكز المحددة.

 
.V لصيانة التجزئات مسطرة تأسيس نقابات أرباب األراضي 

 يمكن تأسيس جمعيات  نقابية بين أرباب األراضي لصيانة التجزئات ؛ -

 يمكن كذلك تأسيس جمعيات نقابية لنفس الغرض في أجزاء من تجزئة أو في مجموعة من التجزئات ؛ -
 
 

 يكون تأسيس الجمعيات النقابية المذكورة إما اختياريا أو إجباريا. -
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.1.V طريقة تأسيس نقابة أرباب األراضي المجزأة 

 تؤسس الجمعيات النقابية االختيارية :
 

 إما بإيعاز من رئيس المجلس الجماعي ؛ -

أو بعد دراسة الطلبات الموجهة إليه من طرف المالك المعنيين الذين يجب أن يقدموا بنفس المناسبة مشروع  -
 ومشروع القوانين األساسية للجمعية النقابية.صيانة التجزئة مصحوبا بتصميم المنطقة 

 

.1.1.V يلنالبحث الع 

يتم إيداع تصميم المنطقة ومشروع القوانين األساسية للجمعية النقابية لدى المصالح الجماعية المعنية حيث يمكن  -
 للعموم اإلطالع عليها وتقديم مالحظاتهم بشأنه ؛

القوانين األساسية للجمعية النقابية بواسطة ملصقات ويبلغ برسائل يتم نشر إعالن بإيداع تصميم المنطقة ومشروع  -
 فردية إلى مالك األراضي الظاهرين المتواجدين داخل مدار الجمعية النقابية وذلك من أجل :

 

 يوما ؛ 40إلى  20ي الذي يستمر لفترة تمتد من لنإخبارهم بالبحث الع ▪
 العام التأسيسي.استدعاؤهم عند نهاية البحث لعقد الجمع  ▪
 

.2.1.V  الجمع العام 

 الرئاسة 
 يرأس الجمع العام رئيس المجلس الجماعي الذي يعرض فيه على األعضاء الحاضرين أو وكالئهم التصويت على :

 

 مشروع األنظمة األساسية ؛ -

 تعيين، عند االقتضاء، أعضاء اللجنة النقابية. -
 

 النصاب
ضروريا وكافيا لتأسيس الجمعية شريطة أن يمثل المنخرطون على األقل نصف مساحة يعد انخراط أغلبية المالك 

 األراضي المبنية أو غير المبنية الواقعة داخل مدار الجمعية النقابية.
 

 التصويت على مشروع األنظمة األساسية

 يتم تثبيت المصوتين ونتائج التصويت في محضر ؛ -

 المجلس الجماعي واألعضاء الحاضرين مع بيان :يتم توقيع المحضر من قبل رئيس  -
 

 

 انخراط المالك العقاريين الذين ال يعرفون التوقيع ؛ ▪

 انخراط المالك العقاريين المعبرين عن انخراطهم كتابة ؛ ▪
 أسماء المالك الممتنعين عن التصويت. ▪

 تلحق األجوبة المرسلة كتابة بالمحضر ؛ -

 التصويت بمثابة انخراط في النقابة ؛يعتبر عدم الجواب أو االمتناع عن  -

بعد تصويت الجمع العام يتوفر المالك المعترضون على أجل خمسة عشر يوما لتقديم مالحظاتهم لرئيس المجلس  -
 الجماعي.

 

  تكوين الجمعية
 

 الجمعية االختيارية اإلرادية * 

 يتم إحداث الجمعية االختيارية بمرسوم. :
 
 
 
 

 الجمعية اإلجبارية :* 
 في غياب جمعية نقابية اختيارية يمكن إحداث جمعية إجبارية بإيعاز من اإلدارة بموجب مرسوم ؛-

 

يمكن بعد موافقة رئيس المجلس الجماعي، تحويل الجمعية النقابية اإلجبارية إلى جمعية نقابية اختيارية شريطة  -
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موافقة أغلبية الحاضرين في الجمع العام، المنعقد بطلب من اللجنة التوكيلية، على أن يمثل المنخرطون على األقل 
 داخل مدار الجمعية النقابية.نصف مساحة األراضي المبنية أو غير المبنية الواقعة 

 

.2.V آثار تكوين نقابات أرباب األراضي المجزأة 

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بتأسيس النقابة في الجريدة الرسمية تتكلف الجمعية النقابية وحدها دون  -
 غيرها بالقيام بصيانة األراضي المجزأة ؛

 

 المجزأة يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يوجه إنذارا للجمعية النقابية ؛إذا وقع تقصير في صيانة األراضي  -
 

بعجز الجمعية  ايوما تحتسب من تاريخ توجيه اإلنذار المذكور، تحرر اإلدارة محضر 15عند انقضاء أجل  -
مبلغ إياها. وتقوم مباشرة بتكليف من يقوم بتنفيذ األشغال. ويستخلص  هنقابية عن صيانة تجزئاتهم وتبليغال

 الصوائر المترتبة عن هذه األشغال بفرض رسوم إضافية ؛
 

 يوما إلى يومين إن كان األمر يكتسي طابع االستعجال. 15يمكن خفض أجل  -
 

.3.V اللجنة النقابية 

 :* النقابة االختيارية

 تمثل النقابة االختيارية لجنة نقابية ينتخب رئيسها من بين أعضائها ؛ -
 

النقابية من أربعة إلى ثمانية أعضاء ينتخبون في الجمع العام التأسيسي من بين أعضاء النقابة وفقا تتكون اللجنة  -
 للكيفية المبينة في قوانينها األساسية ؛

 

ختيارية عن تسيير شؤونها، يحرر رئيس المجلس الجماعي تقريرا بذلك ويعين مجلسا إلنقابة االإذا عجزت  -
 إجبارية بعد مصادقة وزير الداخلية دون الحاجة إلى القيام بشكليات أخرى.  توكيليا. وتصبح النقابة إذ ذاك

 

 :* النقابة اإلجبارية

تمثل النقابة اإلجبارية بمجلس توكيلي يرأسه رئيس المجلس الجماعي ويمكن اختيار أعضائه من خارج أعضاء  -
 النقابة ؛

 

الشأن بالنسبة للمجالس العامة واللجن التوكيلية  يتمتع المجلس التوكيلي، في هذه الحالة، بنفس الحقوق كما هو -
 .للنقابات االختيارية

.4.V أعمال اللجنة النقابية  

تدبير شؤون الجمعية النقابية في إطار في بشكل عام، تتولى اللجنة النقابية أو المجلس التوكيلي الذي يحل محلها  -
 مداوالته، وتقوم على الخصوص ب :

 

 األشغال ؛السهر على تنفيذ  ▪
 إبرام الصفقات ؛ ▪
 التصويت على الميزانية. ▪

 

 بخصوص الميزانية، يتعين على الجمعية النقابية احترام بعض القواعد : -
 

إعداد ميزانية النفقات المزمع صرفها خالل السنة األولى الموالية لتأسيسها وللسنوات الموالية خالل شهر  ▪
 نونبر من كل سنة التي تسبق السنة الموالية ؛

 
 
 

ليم المعني للمصادقة ـذه الميزانية من طرف رئيس المجلس الجماعي على عامل العمالة أو اإلقـرض هـع ▪
 عليها؛

إذا اقتضت الضرورة خالل السنة القيام بصوائر غير متوقعة ومستعجلة، يجب على اللجنة النقابية أن تطلب  ▪
 الميزانية الجارية.صة مالية إضافية يتم تقييدها في ح

 

تقيد تلقائيا في الميزانية النفقات المنجزة من طرف اإلدارة والمترتبة عن بعض األعمال التي تقوم بها الجماعة  -
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 محل النقابة في حالة رفض هذه األخيرة القيام بها.
 

.5.V دور األعوان التقنيين 

 لجماعات المحلية للقيام بما يلي :يمكن تكليف أعوان الدولة وا -
 

 إعداد وصياغة مشاريع األشغال والصفقات المتعلقة بها ؛ ▪
 السهر على تنفيذ األشغال ؛ ▪
 استالم األشغال وتصفيتها. ▪
 

تعرض جميع األشغال التي سيتم إنجازها بمساعدة األعوان التقنيين على أنظار رئيس المجلس الجماعي قصد  -
 األتعاب المستحقة بذلك.دراستها وتحديد 

 

.6.V الموارد المالية للنقابة   

المالك وإعداد قوائم بأسماء الخاضعين لها، توقع من  يخضع لها اإلنجاز عملياتها تحدث اللجنة النقابية رسوم -
 طرف رئيس المجلس الجماعي أو السلطة المحلية ؛

 تحدد كيفية تحصيل هذه الرسوم وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ؛ -

يحدد وعاء الرسوم المخصصة إلنجاز األشغال المماثلة لتلك التي تنجزها اإلدارة بواسطة الرسوم المنصوص  -
 قانونا، وفقا للقواعد المعمول بها في التشريع واألنظمة الجاري بها العمل ؛عليها 

توزع الرسوم المخصصة لمواجهة النفقات األخرى التي تقوم بها الجمعية النقابية بين أعضائها بحسب مساحة  -
 األراضي وعرض الواجهة وموقع العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية الواقعة داخل الدائرة النقابية. 

قط بموجب اتفاق خاص، يتحمل هذا في حالة ما إذا التزم صاحب التجزئة بكل صوائر الصيانة أو بعضها ف -
 األخير الرسوم المفروضة على أرباب القطع، وذلك في حدود ما تعهد به من التزامات. 

 تقع مهمة صيانة الطرق أو المنشآت العمومية التي توجد داخل الدائرة النقابية على عاتق اإلدارة.  -
 

7.V الطعن 

حكمة االبتدائية ألجل المطالبة بالتعويض في حالة منازعتهم مبلغ يمكن للمعنيين باألمر أن يرفعوا دعواهم إلى الم -
التعويض أو الضرر المباشر الذي تعرضوا له، داخل أجل شهر واحد الذي يلي وقوع الحادث أو صدور األمر 

ن المطعون فيه ويزاد على ذلك األجل آجال الطريق وداخل الشهر الموالي للنشر أو التبليغ إذا كان األمر المطعو
 فيه ستجري عليه قواعد النشر أو التبليغ ؛

 

ال يمكن إدخال اإلدارة في الدعوى، ويتحمل المالك العقاريون أداء مبالغ التعويضات أو تدرج في مصاريف  -
 النقابة، حسب الحالة.

 

.VI  و ناقصة التجهيز .أمسطرة تأسيس نقابات أرباب األراضي المجزأة لتقويم التجزئات المتالشية 

الصحة وط يمكن تأسيس جمعيات نقابية إلنجاز جميع األشغال الالزمة لتهيئة التجزئات فيما يتعلق بالطرق وشر -
المنصوص عليها في تصميم التهيئة أو  والنظافة والجمالية. ولهذا الغرض، فالعمليات التي يمكن القيام بها هي تلك

 في ضوابط البناء ؛
 
 

 كما يمكن تأسيس نفس النقابات لنفس الغرض المذكور في جزء من تجزئة أو في مجموعة من التجزئات. -
 

 ويكون تأسيس هذه النقابات إراديا أو إجباريا.  -
 

.1.VI كيفية تأسيس نقابة أرباب التجزئات المتالشية أو ناقصة التجهيز 

تؤسس هذه الجمعيات النقابية وفق نفس الشروط التي يخضع لها تأسيس جمعية نقابات أرباب األراضي المجزأة مع 
النظام  فارق بسيط يكمن في ضرورة تقديم المعنيين لمشروع تعديل التجزئة الواقع في دائرة النقابة وكذا لمشروع

 األساسي الذي يعرض على موافقة اإلدارة.
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.2.VI يلنالبحث الع 

التي  يخضع مشروع تعديل التجزئة الواقع في دائرة الجمعية النقابية ومشروع النظام األساسي لنفس شكليات اإلشهار
 ة أرباب األراضي المجزأة.يخضع لها تأسيس جمعية نقاب

 

.3.V ئات المتالشية أو ناقصة التجهيزآثار تكوين نقابات أرباب التجز 

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بتأسيس الجمعية النقابية يمنع تشييد أي بناء في األراضي المتواجدة داخل  -
 دائرة النقابة  بدون ترخيص مسبق من رئيس المجلس الجماعي يسلمه بعد موافقة اللجنة النقابية ؛

النقابية االختيارية بعد سنة واحدة تحتسب من تاريخ تأسيسها بإعداد مشروع التعديل النهائي أو إذا لم تقم الجمعية  -
 إذا تهاونت في تنفيذه يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يوجه إنذارا للنقابة المذكورة؛

ة عن إعداد في هذه الحالة تحرر اإلدارة، بعد شهرين من تاريخ توجيه اإلنذار، محضر بعجز الجمعية النقابي -
 مشروع تعديل تجزئاتهم وتبليغه إياها وتقوم مباشرة بتكليف من يقوم بتنفيذ األشغال. 

 

.4.VI اللجنة النقابية 

 نفس الشيء كما بالنسبة للجمعية النقابية ألرباب األراضي المجزأة.
 

.5.VI ة ـأعمال اللجنة النقابي 

 النقابية التي تحل محلها تدبير شؤون الجمعية النقابية ؛تتولى اللجنة النقابية أو اللجينة -
 عالوة على تحضير الميزانية والتصويت عليها، تقرر اللجنة النقابية في :-

 

 توسيع طرق التجزئة ؛ ▪
 إحداث طرق جديدة ؛ ▪
 منع البناء ؛وارتفاقات اد تدفرض ارتفاقات االر ▪
 رصف قارعة الطريق ؛ ▪

 والتزود بالماء الصالح للشرب ؛إنجاز قنوات الصرف الصحي  ▪
 تغيير مساحة قطع التجزئة وموقعها ؛ ▪
المجاورة لدائرة الجمعية أو الداخلة فيها إذا كانت تلك القطع الزمة لمعايرة  ةقطع األراضيالنزع ملكية  ▪

 وتوحيد شكل التجزئة )أنظر بهذا الخصوص المسطرة المتعلقة بجمعيات المالك الحضريين(.
 

نقابية بيانا بإعادة تقسيم األراضي وبرنامج األشغال وتقدير كلفتها وفق نفس الشروط المنصوص تضع اللجنة ال -
 .(1917نونبر  10من ظهير  10)أنظر المادة عليها بالنسبة للضم العقاري 

 

.6.VI دور األعوان التقنيين 

النهائي لتعديل التجزئة وفق المقتضيات تضع اللجنة النقابية بمساعدة األعوان التقنيين الجماعيين المشروع  -
 السالف الذكر ؛ 25.90المنصوص عليها في القانون رقم 

 

 
 
 

 
 

 تتم المصادقة على هذا المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. -
 

.7.VI  تحفيظ العقارات 

 يتم تلقائيا تحفيظ كل العقارات الواقعة داخل دائرة  النقابة المعنية ؛  -

 لهذه الغاية توجه اللجنة النقابية  للمحافظ على األمالك العقارية المختص : -
 

 مرسوم بالمصادقة على تأسيس الجمعية النقابية ؛ ▪
 وقيمة كل قطعة أرضية ؛  الوضعية التجزيئية للعقارات مع بيان أسماء وعناوين أرباب األراضي ومساحة ▪

 تصميم مدار النقابة. ▪
 

 (.1922)أنظر تفاصيل مسطرة التحفيظ في ظهير       



المساطر المتعلقة بالتعمير واإلسكان لفائدة المدبرين المحليين دليل  

المساطر المتعلقة بالتعمير    

170 

 

 

.8.VI الموارد المالية للنقابة 

 إلنجاز عملياتها يمكن للجنة النقابية : -
 

إحداث رسوم على أرباب األراضي وإعداد قائمة بأسماء الخاضعين لها توقع من طرف رئيس المجلس  ▪
 الجماعي؛

 قتراض بعد استطالع رأي المجلس الجماعي وموافقة الوزير األول ؛ اللجوء إلى اإل ▪

 .قروض أو إعانات تمنحها الدولة أو الجماعة تلقي التسبيقات على شكل ▪
 

يازات التي سيحصل عليها من جراء األشغال التي سيتم القيام ـتفرض الرسوم على أرباب األراضي بحسب االمت -
 بها ؛

 

يتم شرح المعايير والعناصر التي تم على أساسها تحديد الرسوم وتوزيع المصاريف في مذكرة تفسيرية   -
 مصحوبة، إن اقتضى الحال، بقائمة األراضي وبجدول تبين فيه القيمة التي تناسب كل طبقة ؛

 

السلطة الجماعية لمدة تودع نسخة من هذه المذكرة التفسيرية موقع عليها من قبل رئيس المجلس الجماعي أو  -
خمسة عشر يوما بمقر اإلدارة الجماعية حيث يمكن لكل ذي مصلحة االطالع عليها واإلدالء بمالحظاته بشأنها 

 في السجل المعد لذلك ؛
 

عند انتهاء أجل الخمسة عشر يوما المذكور، تجتمع اللجنة النقابية للنظر في المالحظات وتستدعي كل من طلب  -
التي تعرض على توقيع وأسس توزيع المصاريف لك قوائم بأسماء الخاضعين لهذه الرسوم ذلك. تحرر بعد ذ

 الجماعة الحضرية أو السلطة المحلية .   
 

 .العموميةوفقا لقواعد المحاسبة  تحدد كيفية تحصيل هذه الرسوم  -
  

.9.VI ةـالمصادق  

 تتم المصادقة على أعمال اللجنة النقابية بموجب مرسوم ؛ -
 

 ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالمصادقة على تأسيس النقابة بالجريدة الرسمية : -
 

الحقوق العينية كيفما كانت طبيعتها والمثقلة بها للعقارات، لتقع على البقع األرضية  تنتقل، بصفة تلقائية، ▪
 ضة وعلى معدل الفرق بين األنصبة والتعويضات ؛رالجديدة موضوع المعا

 يرفع منع البناء خارج حدود الطرق والساحات المزمع القيام بها. ▪
 

 .10.VI نـالطع 

شهر واحد يحتسب ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة بالجريدة الرسمية، يمكن للمعنيين باألمر، داخل أجل  -
تضاف عليه آجال البعد، أن يرفعوا دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة قصد تعويضهم، وذلك في حالة 

 منازعتهم مبلغ التعويض أو حصول ضرر مباشر ومحقق ؛
 
 
 

 
 
 

ويتحمل المالك العقاريون دون غيرهم أداء مبالغ التعويضات أو تدرج في وال يمكن إدخال اإلدارة في الدعوى،  -
 مصاريف الجمعية، حسب الحالة.

 

.VII ةـالنصوص المطبق 
 

VII.1ةـ. النصوص التشريعي 
 

( في إحداث شركات توكيلية ألرباب األمالك 1917نوفمبر  10) 1336محرم  25الظهير الشريف الصادر في  -
 ( ؛1917نوفمبر  19بتاريخ  265بالمدن، كما تم تعديله وتتميمه )الجريدة الرسمية الكائنة 

 

( يتعلق بتسجيل األمالك الكائنة بالمدن 1922يونيو  10) 1340من شوال  13الظهير الشريف الصادر في  -
رباب في إحداث شركات توكيلية أل( 1917نوفمبر  10) 1336محرم  25الجارية عليها مقتضيات نظام ظهير 

 ( ؛1922يوليو  4بتاريخ  506)الجريدة الرسمية عدد  األمالك الكائنة بالمدن
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( يتعلق بنقابات أرباب األراضي المجزأة )الجريدة 1938ماي  31) 1357ظهير شريف بتاريخ فاتح ربيع الثاني ال -
 (. 1938غشت  26) 1357جمادى الثانية  29بتاريخ 1348الرسمية عدد 

 

لظهير المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه ا 25.90القانون رقم  -
 15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.7الشريف رقم 

 ( ؛1992يوليو 

من ذي الحجة  15 بتاريخ 1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
)الجريدة  31إلى المادة  18لباب الثاني من المادة ( خصوصا الجزء الثالث من ا1992يونيو  17) 1412

 ( ؛313الصفحة  1992يوليوز  15بتاريخ  4159الرسمية عدد 

من  25 بتاريخ  1.02.297شريف رقم الظهير ال ه صادر بتنفيذال المتعلق بالميثاق الجماعي 78.00القانون رقم  -
كما  (1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 . تم تعديله وتتميمه
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 معاينة وزجر المخالفات 
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.I سطرة نظم للمطار الماإل 

 المخالفات في ميدان التعمير والبناء مقتضيات :يحكم نظام معاينة وزجر 
 

 المتعلق بالتعمير ؛ 12.90( من القانون رقم 80إلى  64الباب الرابع )المواد من  -

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات  25.90( من القانون رقم 71إلى  63الباب الخامس )المواد من  -
 السكنية وتقسيم العقارات ؛

 القروية؛ بشأن توسيع نطاق العمارات 1960ة ( من الظهير الشريف لسن17إلى  13لمواد من السادس )ا لجزءا -

 الباب الثاني من الكتاب األول لقانون المسطرة الجنائية.  -
 

.II  12.90النظام المنصوص عليه في القانون رقم 

.1.II نطاق التطبيق 
 

 المتعلق بالتعمير في : 12.90يطبق نظام زجر المخالفات المنصوص عليه في القانون رقم  -
 

 الجماعات الحضرية ؛ ▪
 المراكز المحددة  ؛ ▪
 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ ▪
 المجموعات العمرانية ؛ ▪
 المناطق ذات الصبغة الخاصة. ▪

 

 كما يطبق هذا النظام كذلك في : -
 

 في المناطق المشمولة بتصميم نمو مصادق عليه ؛ ▪

السكك الحديدية وطرق المواصالت غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدا  على طول  ▪
 ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق اآلنفة الذكر ؛

 على طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات ؛ ▪

بتجزئة األراضي وتقسيمها و إقامة المجموعات  داخل التجزئات المأذون في إحداثها عمال بالتشريع المتعلق ▪
 السكنية.

 

.2.II طبيعة المخالفات 

 تعتبر مخالفة األفعال التالية :

إقامة بناء جديد على الطرق المشمولة بقرار تخطيط حدود الطرق العامة أو بقرار تخطيط حدود الطرق العامة  -
 ( ؛34العملية )المادة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه 

 

تعلية أو توطئة األرض يكون من شأنها تغيير حالتها، في األراضي موضوع قرار تخطيط حدود الطرق العامة  -
 أو قرار تخطيط الطرق العامة المعينة فيه األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ؛

 

األراضي المشمولة بقرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار إصالح وصيانة المباني القائمة الواقعة في  -
تخطيط الطرق العامة المعينة فيه األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية دون الحصول على إذن بذلك 

 ؛ من طرف رئيس المجلس الجماعي
 

 ( ؛41و 40القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية )المادتين  -
 

 ( ؛55مبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة )المادة استعمال ال -
 

تحويل الغرض المخصص له المبنى الذي تم على أساسه تسليم اإلذن بالبناء وشهادة السكن أو شهادة المطابقة  -
 ( ؛ 58)المادة 

 

 
 
 

 
 
 

غير مطابق لإلذن المسلم في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به أو باألحجام أو المواقع تشييد مبنى  -
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 المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالغرض المخصص له البناء ؛
 

 مخالفة ضوابط التعمير ؛ -
 

 ( وال سيما :61و 59مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في ضوابط البناء العامة والجماعية )المادتين  -
 

مواد الوقواعد السالمة الواجب مراعاتها في البنايات )القواعد المتعلقة بمتانة البناء واستقراره وطرق البناء  ▪
 المحظور استخدامها بصورة دائمة والتدابير المعدة للوقاية من الحريق ...( ؛

 

الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية والراحة الشروط الواجب توافرها في المباني لما تستلزمه متطلبات  ▪
 العامة وشروط تهوية المحالت واألجهزة التي تهم الصحة والنظافة.

 

.3.II مضمون المسطرة 

.1.3.II معاينة المخالفاتلن واألعوان المؤهل 
 

 

 يقوم بمعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء :
 

 ضباط الشرطة القضائية ؛ -

 الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم ذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية ؛موظفو  -

 الموظفون التابعون إلدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة ؛ -

 بهذه المأمورية ؛ م موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيا -

بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو كل خبير أو مهندس معماري، كلف بهذه المهمة  -
 إدارة التعمير ؛

 أعوان الوكاالت الحضرية المكلفين بهذه المهمة. -
 

.2.3.II  معاينة المخالفات 

 

 يقوم العون الذي عاين مخالفة من المخالفات بتحرير محضر ؛ -

 يتم توجيه هذا المحضر في أقصر أجل من طرف العون إلى : -
 

 مجلس الجماعة ؛رئيس  ▪
 الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم المعني ؛ ▪
 المخالف. ▪

 

ولتمكين السلطات اإلدارية والقضائية للقيام بمهامها على أحسن الظروف، يجب أن تتوفر في المحضر المحرر  -
 من طرف العون كل الشروط الجوهرية والشكلية المطلوبة.

 

.3.3.II ر المخالفات جز 

.1.3.3.II  المرحلة اإلدارية 
 

 دور رئيس المجلس الجماعي

 : *التأكد من حالة األشغال
 

فور توصله بالمحضر يتعين على رئيس المجلس الجماعي التأكد من حالة األشغال هل تم إنجازها أم هي في  -
 طور اإلنجاز ؛

 إلى المخالف بوقف األشغال فورا.إذا كانت األشغال في طور اإلنجاز يتعين على رئيس المجلس توجيه أمر  -
 
 
 
 
 

 : *دراسة األفعال المعاينة
 

يقوم رئيس المجلس الجماعي المعني بدراسة األفعال التي تمت معاينتها للتأكد مما إذا كانت المخالفة تمثل إخالال  -
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 خطيرا بضوابط التعمير والبناء أو يمكن تداركها ؛

، فإن بضوابط التعمير والبناء معاينتها يمكن تداركها لكونها ال تشكل إخالال خطيراإذا كانت األفعال التي تمت  -
 15رئيس المجلس الجماعي يأمر المخالف باتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء المخالفة في أجل ال يمكن أن يقل عن 

 (.67)المادة يوما  30يوما وال أن يتجاوز 
 
 

 *إيداع الشكوى
 

لمخالف في جميع الحاالت يقوم رئيس المجلس الجماعي بإيداع الشكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة ا -
 مع إحاطته علما بالتدابير التي تم اتخاذها مضيفا إلى شكواه نسخة من األعذار الموجه إلى المخالف ؛

 ويحيط رئيس المجلس الجماعي الوالي أو العامل، بحسب الحالة، علما بذلك ؛ -

يقع التخلي  لهموجه إذا انتهت األفعال المكونة منها المخالفة عند انقضاء األجل المضروب للمخالف في األعذار ال -
 عن المتابعة الجارية في شأنها ويوجه رئيس المجلس الجماعي طلبا بذلك إلى وكيل الملك. 

 
 

 إصدار العقوبة *
 

لم ينفذ األوامر المبلغة، يقوم رئيس أن هذا األخير المخالف ى إذا لوحظ عند انتهاء األجل المحدد في األعذار الموجه إل
اتخذها ومآلها ويصبح تم المجلس الجماعي بإخبار الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم المعني ووكيل الملك بالتدابير التي 

 المخالف مستحقا للغرامة.
 

  دور العامــل

 * األمر بالهدم
 

إليه يأمر العامل بهدم جميع أو بعض البناء المخالف وذلك عند إعالمه برفض المخالف بتنفيذ األوامر الموجهة  -
 ( ؛68يوما )المادة  30في أجل ال يتعدى 

 

 وإذا لم ينجز الهدم في األجل المضروب لذلك تولت السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف. -
 

 * الهدم التلقائي 
 

بمخالفة لمقتضيات ضوابط التعمير والبناء أن يأمر، من تلقاء نفسه يمكن للوالي أو العامل المعني كلما تم إخباره  -
 ودون أن يطلب منه رئيس المجلس الجماعي ذلك، بهدم المبنى المعني ؛

غير أن هذه التدابير ال يمكن اتخاذها من طرف العامل إال بعد إيداع الشكوى لدى وكيل الملك من طرف رئيس  -
 المجلس الجماعي ؛

 ( ؛70المخالفة عن التخلي عن المتابعة وال عن انقضائها إذا كانت جارية )المادة وال يحول انتهاء  -

إذا أقيم البناء المخالف على ملك من األمالك العامة يجوز للسلطة المحلية أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب  -
 ها إذا كانت جارية ؛ؤالمخالفة، وال يترتب عليه انقضا

 تطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة. وال يحول هدم البناء من -
 

.2.3.3.II المرحلة القضائية 

 :أمام المحاكم، يمكن لهذه األخيرة إصدار األحكام التالية ىبمجرد رفع الدعو -
 

 غرامة مالية إذا لم يمتثل المخالف لألمر الصادر عن العامل ؛إما  ▪
 المخالف إذا لم يتم القيام بذلك.الغرامة، بهدم البناء إلى  باإلضافةأو  ▪

 
 
 

 
 
 

 
 

يجب تنفيذ األشغال التي أمرت بها المحكمة داخل أجل ثالثين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم النهائي.  -
عذار الموجه ساعة على اإل 48تنفيذها بعد مرور يجوز للسلطة المحلية أن تقوم ب ،إذا لم تنفذ داخل هذا األجل

 وذلك على نفقة هذا األخير. ،لمرتكب المخالفة
 

.4.3.II ن في المخالفةوالمشارك 
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 ( من هذه المسطرة :II.2يعد شريكا لمرتكب مخالفة من المخالفات في المخالفات المذكورة في )

 رب العمل ؛ -

 المقاول الذي نفذ األشغال ؛ -

 المهندس المعماري والمهندس المختص ؛ -

 كل مشرف آخر على المشروع صدرت منه أوامر نتجت عنها المخالفة.  -
 

.5.3.II حالة العود 

مخالفة إلى اقتراف مخالفة تماثلها من حيث التكييف وكان ذلك داخل االثنى عشر التضاعف الغرامات إذا عاد مرتكب 
 قابل ألي طريق من طرق الطعن.شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة األولى غير 

 

.III  25.90النظام المنصوص عليه في القانون رقم 
 
 

 

.1.III نطاق التطبيق 
 

الت العمرانية القروية المشمولة بتصميم تنمية مصادق عليه والتي تبقى خاضعة لمقتضيات الظهير ثباستثناء التك
العمارات القروية، يطبق النظام المنصوص عليه في القانون رقم بشأن توسيع نطاق  1960يونيو  25الشريف بتاريخ 

 في مجموع التراب الوطني. 25.90
 

.2.III طبيعة المخالفات 
 

 : 25.90تعتبر مخالفات حسب مقتضيات القانون رقم  

)المادة إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو إنجاز أشغال التجهيز أو البناء بدون الحصول على إذن بذلك  -
 ( ؛63

إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو إنجاز أشغال التجهيز أو البناء الرامية إلى ذلك فوق ملك من األمالك   -
 ؛ (71)المادة العامة أو في ملك خاص يكون الغرض المخصص له بموجب وثائق التعمير غرضا آخر غير البناء

كن من مجموعة سكنية أو عرض ذلك للبيع أو لإليجار إذا اأو مسبيع أو إيجار أو قسمة بقع من تجزئة عقارية  -
)المادة إحداثها أو لم تكون محل التسلم المؤقت لألشغال بكانت التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية غير مأذون 

   ( ؛64

 ؛ بيع أو قسمة أو البيع على الشيوع بدون الحصول على إذن بذلك -

 .(65)المادة المتعلقة بتقسيم العقارات  58مخالفات أحكام المادة  -
 

.3.III مضمون المسطرة 
 

  .1.3.III ن بمعاينة المخالفاتوكلفماألعوان ال 
 

 يقوم بمعاينة المخالفات :
 

 ضباط الشرطة القضائية ؛ -
 
 

 الموظفون الجماعيون الذين يعتمدهم لذلك رؤساء المجالس الجماعية ؛ -

 الموظفون التابعون إلدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة ؛ -

 بهذه المأمورية ؛ م موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيا -

 أعوان الوكاالت الحضرية المكلفين بهذه المهمة. -
 

.2.3.III  (66)المادة معاينة المخالفات 

 تشمل عملية معاينة المخالفات : -
 

 معاينة المخالفة ؛ ▪
 تحرير محضر المعاينة حسب الشروط والشكليات المطلوبة ؛ ▪
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 توجيه المحضر إلى الجهات المعنية. ▪
 

 يتعين على العون الذي عاين المخالفة تحرير محضر المعاينة ؛ -

 يتم توجيه هذا المحضر، في أقصر أجل، من طرف العون الذي عاين المخالفة إلى : -
 

 وكيل الملك ؛ ▪
 المجلس الجماعي المعني ؛رئيس  ▪
 الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم المعني ؛ ▪
 مرتكب المخالفة. ▪

 

.3.3.III مضمون محضر المعاينة 

 

لتمكين السلطات اإلدارية والقضائية من القيام بمهامها في أفضل الظروف، يجب أن تتوفر في المحضر المحرر من 
 .والشكلية المطلوبةطرف العون كل الشروط الجوهرية 

 

.4.3.III ر المخالفاتجز 
 

.1.4.3.III  المرحلة اإلدارية 
 

 تتميز هذه المرحلة بتدخل سلطتين : رئيس المجلس الجماعي والعامل.
 

 دور العامل *
 

 أمر :إصداريترجم تدخل العامل حسب الحالة ب-
 

نية من غير الحصول على إذن ـمجموعة سكزئة أو ـصود بها إحداث تجـيز أو البناء المقـبوقف أشغال التجه ▪
 بذلك :

 

o إذا بوشر ذلك في الملك العام ؛ 
o ؛ائق التعمير غرضا آخر غير البناءأو في ملك خاص يكون الغرض المخصص له وفق ما تنص عليه وث 

 

 بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا ؛ ▪
 بهدم األبنية المقامة. ▪

 

بالهدم من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي. ويحدد هذا األمر األجل يمكن للعامل اتخاذ األمر  -
 المضروب للمخالف لتنفيذ األشغال ؛

بتنفيذ إذا لم ينفذ المخالف أمر العامل داخل األجل المضروب لذلك، يقوم العامل أو رئيس المجلس الجماعي  -
 وذلك على نفقة المخالف.أشغال الهدم 

 
 
 
 
 
 

 س المجلس الجماعيدور رئي *
 

 يتلخص دور رئيس المجلس الجماعي على هذا المستوى في :
 

 رفع طلب للعامل إلصدار األمر بالهدم ؛ -

يتدخل و .في حالة تقاعس هذا األخير عن القيام بذلكعلى نفقة مرتكب المخالفة، تنفيذ األمر الصادر عن العامل،  -
 بمعية السلطة المحلية. الرئيس

 

.2.4.3.III المرحلة القضائية 

تبقى المحاكم هي المختصة بإصدار عقوبة جنائية سواء تدخلت اإلدارة أم ال وحتى في حالة إنهاء المخالفة من  -

 طرف المخالف ؛
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 حول هاتين الحالتين دون إجراء المتابعة وال يترتب على ذلك انقضاؤها إذا كانت جارية ؛تال  -

يتم القيام بهدم األبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على  -

 )المادة اإلذن المطلوب على نفقة المخالف سواء تم إنجاز هذه األبنية واألشغال في منطقة مسموح فيها البناء أم ال 

 ( ؛68

التجزئات العقارية والمجموعات السكنية كذلك  نايدن في مبغض النظر على الغرامات الجنائية، يعاقب المخالفو -

السالف الذكر تعد  25.90بعقوبات مدنية لكون عقود البيع واإليجار والقسمة المبرمة خالفا ألحكام القانون رقم 

 ( ؛72)المادة باطلة بطالنا مطلقا 

 (.72)المادة دارة ترفع دعاوى البطالن أمام المحاكم االبتدائية من كل ذي مصلحة أو من اإل -
 

.3.4.3.III حالة العود 

تضاعف الغرامات إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة تماثلها من حيث التكييف وكان ذلك داخل االثنى عشر 
 شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة األولى غير قابل ألي طريق من طرق الطعن.

 

.IV  1960النظام المنصوص عليه في الظهير الشريف لسنة 
.1.IV نطاق التطبيق 

 

في التجمعات العمرانية القروية  1960يطبق نظام زجر المخالفات المنصوص عليه في الظهير الشريف لسنة 
 ي خارج :المتعلق بالتعمير. أ 12.90من القانون رقم  18المتواجدة خارج الدوائر المحددة في المادتين األولى و

 

 الجماعات الحضرية ؛ -

 المراكز المحددة  ؛ -

 المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛ -

 المجموعات العمرانية ؛ -

 المناطق ذات الصبغة الخاصة. -
 

.2.IV طبيعة المخالفات 

 تعتبر مخالفة األفعال التالية :
 

 ( ؛7لذلك )المادة تشييد بناية دون الحصول على رخصة صريحة أو ضمنية  -

مشروع المأذون في اللم ينجز المجزئ أشغال التجهيز المنصوص عليها في إذا  ،تشييد بناية في تجزئة عقارية ما -
 ( ؛11إحداثه )المادة 

 
 

 ( ؛13مخالفة مقتضيات تصميم التنمية )المادة  -

 ( ؛13عدم مطابقة األشغال المنجزة للتصاميم المصادق عليها )المادة  -

 (.14 تشييد بناية فوق ملك عمومي )المادة -
 

.3.IV  مضمون المسطرة 
.1.3.IV ن لمعاينة المخالفاتواألعوان المؤهل 

 

 يقوم بمعاينة المخالفات :
 

 ضباط الشرطة القضائية ؛ -

 الموظفون الجماعيون الذين يعتمدهم لذلك رؤساء المجالس الجماعية ؛ -

 والمكلفون بهذه المهمة ؛الموظفون التابعون إلدارة التعمير  -

 كل موظف للدولة يعتمده الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية ؛ -

 أعوان الوكاالت الحضرية المكلفين بهذه المهمة. -
 

.2.3.IV معاينة المخالفات 
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الجوهرية والشكلية يتم تحرير محاضر للمخالفات التي تتم معاينتها. ويجب أن تتوفر في هذه المحاضر الشروط 

 المفصلة سابقا.
 

.3.3.IV زجر المخالفات 
 

.1.3.3.IV المرحلة اإلدارية 
 

 يدور رئيس المجلس الجماع*
 

المتعلق بالتنظيم الجماعي تم تحويل االختصاصات المخولة للسلطة المحلية بموجب  1976منذ صدور ظهير  -

 النصوص الخاصة إلى رئيس المجلس الجماعي ؛ 

 يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يأمر بتوقيف األشغال أو بهدم أو تغيير األشغال المنجزة سابقا. -
 

 دور السلطة المحلية*
 

يتعين على السلطة المحلية تحرير محضر بذلك ترفعه إلى  ،ر رئيس المجلس الجماعي بدون جدوىمقرإذا بقي  -

 السلطة القضائية المختصة ؛

 إذا تم تشييد بناية على ملك عمومي يجوز للسلطة المحلية أن تتولى تلقائيا هدمها على نفقة مالكها.  -
 

.2.3.3.IV المرحلة القضائية 
 

 تأمر المحكمة وجوبا بالهدم الكلي أو الجزئي للبنايات أو تأمر بإنجاز األشغال الضرورية ؛  -
 

يجوز للسلطة المحلية أن  ،وفي حالة ما إذا لم تنجز أشغال الهدم واألشغال الضرورية التي أمرت بها المحكمة -

ساعة على  48ة وذلك بعد مضي تباشر، تلقائيا وعلى نفقة المخالف وتحت مسؤوليته، إنجاز األشغال المذكور

 توجيه اإلنذار إليه للقيام بها.
  

يجوز الحكم ببطالن عقود البيع  ،إذا لم تراع المقتضيات الشكلية المتعلقة بالتجزئات )اإلذن بإحداث التجزئة ...( -

واإليجار بمسعى من المشتري أو من المكتري أو من اإلدارة ويتحمل البائع أو المكتري الصوائر والتعويضات 

 عن األضرار.

 
 

.V   مقتضيات خاصة بالوكاالت الحضرية 

بة مطابقة أشغال بالنظر إلى النصوص المحدثة للوكاالت الحضرية، فإن مهام هذه األخيرة تتجلى في مراق -
التجزئات والتقسيم والبناء في طور اإلنجاز مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان 

 التعمير ؛
 

 بمعاينةللقيام بهذه المهمة تتوفر كل وكالة حضرية على هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة يكلفون  -
 المخالفات ؛

 

توجه المحاضر المحررة من قبل هؤالء المأمورين، من طرف مدير الوكالة، إلى السلطات المختصة اإلدارية  -
 للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.والقضائية التخاذ اإلجراءات المالئمة وفقا 

 

.VI  لجن اليقظة للعماالت واألقاليم 
 

ظة على مستوى العماالت تم إحداث لجن اليق 2002غشت  27بتاريخ  2259/127بموجب الدورية عدد  -

 توضع تحت سلطة الوالة والعمال ؛ واألقاليم

 حركة البناء غير القانوني من ممثلي :وتتكون هذه اللجن التي تتكلف بمتابعة ومراقبة  -
 

 العماالت واألقاليم ؛ ▪
 المصالح الخارجية للتعمير ؛ ▪
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 الوكالة الحضرية.  ▪
 

تتمثل المهمة األساسية لهذه اللجن في تتبع ومراقبة البناء غير القانوني من أجل ضبط المخالفات وتحديد  -

اتخاذها ضد الجهات المتورطة، واقتراح كل الحلول الكفيلة بوضع المسؤوليات واقتراح التدابير الزجرية الواجب 

 حد النتشار ظاهرة البناء الغير قانوني ؛

 تقوم هذه اللجن بما يلي: -

 حصر وتطويق مختلف حاالت البناء غير القانوني باإلستعانة باإلحصاءات المتوفرة في هذا الشأن ؛ ▪

 البناء غير القانوني وتحديد المسؤولين عنه ؛الوقوف على مواطن التقصير في مراقبة  ▪

 اقتراح العقوبات الزجرية في حق كل المخالفين والمتورطين ؛ ▪

التنسيق مع اإلدارات المسؤولة عن تدبير بعض الملكيات العقارية التي تعرف ظاهرة انتشار البناء غير  ▪

 ك.القانوني، وذلك من أجل اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية هذه األمال

وكافة الوسائل الضرورية  مؤهلةتتكون من أطر  فرق للمراقبةوللقيام بمهامها يتم وضع رهن إشارة هذه اللجن  -
 ؛ لضمان فعالية نشاطها

المعمول بها في هذا تتبع المساطر لرفعها إلى لجن اليقظة وكذلك بتحرير محاضر المخالفات  الفرقتتكلف هذه  -

 .  الشأن

وكافة الوسائل  مؤهلةة أتتكون من أطر كف فرق للمراقبةرهن إشارة هذه اللجن  وللقيام بمهامها يتم وضع -
 ؛ الضرورية لضمان فعالية نشاطها

المعمول بها في هذا تتبع المساطر لرفعها إلى لجن اليقظة وكذلك بتحرير محاضر المخالفات  الفرقتتكلف هذه  -

 .  الشأن
 

.VII النصوص المطبقة 
.1.VII النصوص التشريعية 

 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير  25.90القانون رقم  -
 15بتاريخ  4159عدد  ( )الجريدة الرسمية1992يونيو  17)1412ذي الجحة  15بتاريخ  1.92.7الشريف رقم 

 ؛ (1992يوليو 
 
 

 
 

من ذي الحجة  15بتاريخ  1.92.31المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.90القانون رقم  -
 ( ؛313، الصفحة 1992يوليو  15بتاريخ  4159( )الجريدة الرسمية عدد 1992يونيو  17) 1412

 

( بشأن توسيع نطاق 1960يونيو  25) 1379ذي الحجة  30الصادر في  1.60.063الظهير الشريف رقم  -
 ( ؛2098، الصفحة 1960يوليوز  8بتاريخ  2489ات القروية )الجريدة الرسمية عدد العمار

 

من  25بتاريخ   1.02.297المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  78.00القانون رقم  -
كما ( 1351، الصفحة 2002نوفمبر  21بتاريخ  5058( )الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 .تم تغييره وتتميمه
 

.2.VII الدوريات 

 المتعلقة بنظام زجر المخالفات في ميدان التعمير ؛ 1994مارس  28/م ت ه م/م ق بتاريخ 61الدورية رقم  -
 

 المتعلقة بالمخالفات في ميدان التعمير ؛ 1995مارس  16/د بتاريخ 157الدورية رقم  -
 

 المتعلقة بمراقبة أوراش البناء ؛ 1996يناير  22بتاريخ / م ع ت ه م إ ت و 45الدورية رقم  -
 

 حول الحد من انتشار البناء غير القانوني ؛ 2002أغسطس  27بتاريخ  127/2259الدورية المشتركة رقم  -
 

ر ـحول تفعيل آليات المراقبة وزج 2003يوليو  11بتاريخ  468/2757/11525الدورية المشتركة رقم  -
 عمير ؛ المخالفات في مجال الت

 

المتعلقة بتعيين األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة  1993مارس  28/م ق بتاريخ 28الدورية رقم  -
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 بالمباني والتجزئات العقارية ؛
 

 

المتعلقة بتعيين األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة بالمباني  1993 يناير 22بتاريخ  7الدورية رقم  -
 عقارية ؛والتجزئات ال

 

المتعلقة بتعيين األعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة بالمباني  1993فبراير  14بتاريخ  14الدورية رقم  -
 والتجزئات العقارية ؛

 

 المتعلقة بتنامي البناء غير القانوني ؛ 2002بتاريخ فاتح أكتوبر  33دورية وزير العدل رقم  -
 

 ؛ المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان البناء 1999أكتوبر  29بتاريخ  6دورية وزير العدل رقم  -
 

عدد تحت الية ووزارة الداخلية ووزارة العدل جالدورية المشتركة بين وزارة اإلسكان والتعمير والتنمية الم -
 . بخصوص تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء 2008مايو  12بتاريخ  2911
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